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 : ملخص الدراسة
تعد استراتيجية الصف المقلوب هو احد التوجهات التربوية الحديثة التى ظهرت نتيجة       

التطور التكنولوجى الكبير الذى حدث فى استخدام الحاسوب , حيث انها تساعد على زيادة 

لفاعلة للتلميذ , فيهدف البحث الحالى الى التعرف على مدى فاعلية هذه فرص المشاركة ا

االستراتيجية فى تنمية التحصيل الدراسى للمفاهيم الفنية/التعميمات لدى تالميذ الصف الثانى 

 . االعدادى , وكذلك تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لديهم

 : مشكلة البحث

 : ما يلىتم صياغة اسئلة البحث في

  ما المفاهيم الفنية المناسبة والالزمة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادي ؟ -1

  ما مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى الالزمة لتالميذ الصف الثانى االعدادى ؟ -2

ما التصور المقترح لتخطيط وحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية يتم تدريسهما  -3

   اتيجية الصف المقلوب  لتالميذ الصف الثانى اإلعدادي ؟باستخدام استر

ما فاعلية التصور المقترح للوحدتين على تحصيل المفاهيم الفنية وتنمية مهارات التذوق  -4

  الجمالى والنقد الفنى لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى ؟

ية باستخدام استراتيجية ما العالقة االرتباطية الناتجة بعد تدريس وحدتين التربية الفن -5

الفصل المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى 

  تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف الثانى االعدادى( ؟

 : فروض البحث

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة ) التى درست  •

الستراتيجية المعتادة ( والمجموعة التجريبية ) التى درست الوحدتين باستخدام الصف با

 . المقلوب ( فى التطبيق لالختبار المعرفى للمفاهيم الفنية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

يوجد فرق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة الضابطة ) التى  •

المعتادة ( والتجريبية ) التى درست الوحدتين باستخدام استراتيجية الصف  درست بالطريقة

المقلوب ( فى التطبيق لمقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لصالح تالميذ المرحلة 

   . التجريبية
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توجد عالقة ارتباطية موجبة ناتجة بعد تدريس وحدتين التربية الفنية باستخدام استراتيجية  •

صل المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى الف

 ( . تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف الثانى االعدادى

 : هدف البحث

التعرف على مدى فاعلية استراتيجية الصف المقلوب فى تدريس وحدتين التربية الفنية  •

ة / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى على تحصيل المفاهيم الفني

 . تالميذ الصف الثانى االعدادى

  : أهمية البحث

تقديم مجموعة من المفاهيم الفنية التى تساهم اساليب تعليم التربية الفنية وفقا الستراتيجية  -1

 . الصف المقلوب

 لدى تالميذ الصف الثاني اإلعداديتنمية تحصيل بعض المفاهيم والمهارات الفنية  -2

  : حدود البحث

 . ( تلميذة من الصف الثانى االعدادى50البشرية : اختيار عينة من ) -1

 . ( دقيقة45الزمنية : شهرين بواقع حصتين أسبوعيا زمن كل حصة ) -2

 : اوال : االطار النظرى للبحث

 : يتضن ثالث محاور هى

 . نى االعدادى: تالميذ الصف الثا المحور االول

 .: المفاهيم الفنية وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى المحور الثانى

 . : استراتيجية الصف المقلوب كاستراتيجية لتدريس التربية الفنية المحور الثالث

 : ثانيا : االطار التجريبى للبحث

 . م2019/2020سى مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية الفصل األول للعام الدرا -1

استطالع رأى الموجهين والمعلمين على أهمية المادة , ودقة وضع المفاهيم الفنية وتفعيل  -2

تدريسها ومواكبتها للعصر التكنولوجى ودور كل من معلم التربية الفنية والتلميذ في التدريس 

م األول للعام , بناء على ما ورد فى بمنهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى , التر

 .  . م2019/2020الدراسى , 

اعداد قائمة بالمفاهيم الفنية المناسبة والالزمة لتالميذ الصف الثانى االعدادى وضبطها  -3

 .واستطالع الراى عليها
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تخطيط التصور المقترح لوحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية تدرس باستخدام  -4

 : ميذ الصف الثانى اإلعدادي وهو عبارة عناستراتيجية الصف المقلوب  لتال

تخطيط لوحدتين تعليميتين من مقرر فى التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب  -

 . بمكوناتهما

  . عمل دليل لمعلم التربية الفنية حول الوحدتين وضبطه -

 . عمل كراسة نشاط التلميذ حول الوحدتين وضبطها -

تطالع رأى المحكمين ) أعضاء هيئة التدريس( حول الوحدات التدريسية اعداد قائمة اس -5

 . المقترحة

اعداد اختبار تحصيلى معرفى )االختبار القبلى( لتحديد وقياس مستوى تحصيل المفاهيم  -6

 . الفنية/التعميمات لتالميذ الصف الثانى االعدادى وضبطه وتنفيذه

لفنى لتالميذ الصف الثانى االعدادى وضبطه مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد ا -7

 . وتطبيقه

 : النتائج

اظهرت نتائج البحث تحسن ملحوظ في تحصيل تلميذات الصف الثانى االعدادى للمفاهيم  -1

 . الفنية عند التدريس لهم باستخدام استراتيجية الصف المقلوب

تراتيجية )الصف يقدم هذا البحث مجموعه الخطوات الالزمة لتصميم التدريس باس -2

المقلوب( بحيث يمكن االستعانة بها في اعداد برامج تعليمية مماثلة في المراحل التعليمية 

 االخرى
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  Abstract: 

      The inverted class strategy is one of the recent educational trends 

that have emerged as a result of the great technological development 

that occurred in the use of computers, as it helps to increase 

opportunities for effective student participation, so the current 

research aims to identify the effectiveness of this strategy in 

developing the academic achievement of technical concepts / 

generalizations in The second year of middle school students, as well 

as developing the skills of aesthetic taste and artistic criticism. 

Research problem  :  

The research questions are formulated as follows: 

1.  What are the appropriate technical concepts necessary for the 

second preparatory class students ؟   

2.  What are the aesthetic skills and artistic criticism needed for 

second preparatory class students ؟   

3.  What is the suggested scenario for planning two educational 

units from the art education course to be taught using the inverted 

class strategy for the second preparatory grade students ؟   

4.  What is the effectiveness of the proposed perception of the two 

units to obtain technical concepts and develop the skills of aesthetic 

taste and artistic criticism among second-grade middle school students ؟   

5.  What is the resulting correlation after teaching two units of art 

education using the inverted separation strategy between the 

achievement of technical concepts and the development of aesthetic 

taste skills and artistic criticism among students of the experimental 

sample (second-year middle school students  ؟   )
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Research hypotheses  :  

• There is a statistically significant difference between the mean 

scores of the control group (which were studied by the usual strategy) 

and the experimental group (which studied the two units using the 

inverted row) in the application of the cognitive test of technical 

concepts in favor of students of the experimental group. 

• There is a statistically significant difference between the mean 

scores of students of the control group (which were studied in the 

usual way) and experimental (which studied the two units using the 

inverted row strategy) in the application of the scale of aesthetic skills 

and technical criticism in favor of students of the experimental stage. 

• There is a positive correlation resulting after teaching two units 

of art education using the inverted separation strategy between the 

achievement of technical concepts and the development of aesthetic 

taste skills and artistic criticism among students of the experimental 

sample (second-year middle school students) 

Research objective: 

• Identifying the effectiveness of the inverted classroom strategy 

in teaching two art education units to obtain technical concepts / 

generalizations and developing beauty-tasting skills and artistic 

criticism for second-year middle school students. 

research importance  :  

1-  Providing a set of technical concepts that contribute to the 

methods of teaching art education in accordance with the inverted 

class strategy. 

2-  Developing the achievement of some technical concepts and 

skills for the second preparatory grade students 
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search limits  :  

1-  Humanity: Selecting a sample of (50) female students from the 

second year of middle school. 

2-  Time: two months at two sessions per week, each time (45) 

minutes. 

First: the theoretical framework for the research: 

It includes three tracks: 

The first axis: students of the second year of middle school. 

The second axis: technical concepts and the development of aesthetic 

taste skills and artistic criticism. 

The third axis: the inverted class strategy as a strategy for teaching art 

education. 

Second: the experimental framework for research: 

1.  Mathematics distribution curriculum for art education, first 

semester of the academic year 2019/2020. 

2.  The mentors and teachers polled on the importance of the 

subject, the accuracy of setting technical concepts and activating their 

teaching and keeping pace with the technological age and the role of 

both the art education teacher and the student in teaching, based on 

what was mentioned in the art education curriculum for the second 

year of middle school, first semester of the school year, 2019/2020. . 

3.  Preparing a list of appropriate and necessary technical concepts 

for second-grade middle school students, and controlling and 

soliciting opinions on them. 

4.  Planning the proposed scenario for two educational units of the 

Art Education course taught using the inverted class strategy for 

second-year middle school students, which is: 
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- Planning two educational units from a course in art education 

using the inverted class strategy with their components. 

- Create a guide for the teacher of art education on the two units 

and adjust it. 

- Making a student activity brochure about the two units and 

controlling them. 

5-  Preparing the referee’s survey list (faculty members) on the 

proposed teaching units. 

6-  Preparing a cognitive achievement test (pre-test) to determine, 

measure, and implement the level of technical concepts / 

generalizations achievement for second-year middle school students. 

7-  The scale of aesthetic skills and artistic criticism for the second 

year middle school students, and their control and application. 

Results  :  

1-  The results of the research showed a noticeable improvement in 

the achievement of second intermediate school pupils for technical 

concepts when teaching them using the inverted class strategy. 

2- This research presents a set of steps necessary to design teaching 

with an inverted class strategy so that it can be used in preparing 

similar educational programs in other educational stages. 
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:مقدمة   
يشهد العالم فى العصر الحالى وخاصة سنواته األخيرة ، ثورة علمية تكنولوجية كبيرة لها تأثيرها     

الواضح على جميع جوانب الحياة داخل المجتمع ، ومن أهم هذه الجوانب التعليم ، الذى يعتبر احد 
لتعليم كعملية شاملة يبدأ من الركائز داخل أى مجتمع يبحث عن التقدم والتطور والرقى ، واالهتمام با

اإللمام بجوانب عدة ، اهمها اعداد المعلم الكفء . الذى يمتلك القدرة والبراعة فى استخدام المداخل 
واالستراتيجيات والطرق واالساليب التدريسية المتنوعة ، بحيث يؤهله ذلك امتالك أدواته ومدخالته 

تى يحققها تالميذه ، ومن ثم نجد أن الستراتيجيات فيصبح على دراية كاملة بقياس نواتج التعلم ال
التدريس واختيارها لتحقيق ما هو مرجو داخل المقررات الدراسية ، له دور فعال فى توفر البيئة 
الخصبة لتنمية العملية التعليمية وتحصيل المفاهيم الخاصة بها ، ففى الوقت الحالى الذى يتسم 

يح نظم تعليمية متكاملة ومحتوى الكترونى لها ، أصبح للمتعلم بالتقدم التقنى والتكنولوجى حيث يت
 الفرصة الكاملة للمشاركة واالختيار وابداء الرأي فيما يدرس .

وفى وقتنا الحالى نجد أن هناك بعض االتجاهات التربوية الحديثة تدعوا الى االهتمام والتركيز على 
بية الفعالة من بحث واعتماد على النفس ، ولتحقيق فاعلية دور التلميذ وزيادة واتساع مشاركته اإليجا

ذلك ظهرت العديد من االستراتيجيات الحديثة التى تعتمد على التلميذ والتركيز علي متطلباته 
التعليمية ، منها استراتيجية التعليم المدمج ، استراتيجية التعليم االلكترونى ، واستراتيجية الصف 

 المقلوب ....الخ . 
تيجية الصف المقلوب احد االستراتيجيات التى تتفق مع توجيهات التعليم الحديثة ، حيث وتعد استرا

انها تساعد على زيادة فرص المشاركة الفاعلة للتلميذ ، وتساعد فى عالج الضعف الواضح فى 
ر الطرق التقليدية للتعلم وتطوير الستراتيجيات التعليم المتبعة ، كما انها تمكن المعلمين من استثما

الوقت داخل الفصل إليجاد نوع من التفاعل المستمر بين التلميذ والمعلم ، وهذا ما اكدت علية العديد 
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( من  Hamdan,et al.,2013,2ــــــ  173، 2015من البحوث والدراسات الحديثة ) حنان الزين 
ة التعليمية ، وهذا أن التعليم ال يحقق اهدافه المنشودة اال حينما يصبح للتلميذ دور فعال فى العملي

من أهم األسس التى تأكد عليها استراتيجية الصف المقلوب ، حيث تمكن المعلمون من قضاء وقت 
 كاف مع التالميذ وبالتالى زيادة تفاعلهم وتأكيد دورهم داخل الفصل . 

،  2014، الفهيد  2014، نجيب زوحى  2015وقد اظهرت العديد من الدراسات )حنان الزين 
( أهمية استراتيجية الصف المقلوب وفاعليتها فى التحصيل الدراسى للمواد النظرية 2015 الكحيلى

والعملية ، وتحقيق التواصل الفعال بين المعلمين والتالميذ ، وبين التالميذ وبعضم البعض فى 
 المراحل التعليمية المختلفة .

هوم حديث تتلخص فكرته ومن هنا نجد أن استراتيجية الصف المقلوب بنظرة فاحصة تختص بمف
ببساطة فى تحويل العملية التعليمية الى نظام تفاعلى بين المعلم والتلميذ وتحويل الفصل الدراسى 
الى حجرة لممارسة االنشطة والنقاشات من خالل مجموعات التالميذ ، حيث يعتبر هذا النوع من 

منزلية المعدة مسبقا من قبل المعلم او التعليم تعلم نشط وفعال ، بعد استكمال التالميذ لتكليفاتهم ال
 الهيئة التعليمية على االقراص المدمجة او الروابط االلكترونية . 

( 2012ومن خالل االطالع على العديد من البحوث والدراسات السابقة ) دراسة برجمان وساما ،
وب فى تنمية والتى أكدت نتائجها على مدى فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية الصف المقل

( والتى  Butt, 2014( ودراسة ) Ball, 2013الجانب التحصيلى لدى التالميذ ، ودراسة )
اوضحت مدى تفعيل دور التلميذ حتى يصبح باحثا مطلعا ومفكرا مما يساعد فى القضاء على 
مشكلة ضعف التحصيل الدراسى لدى التالميذ بصفة عامة وهذا ما اكدت عليه ايضا دراسة )عادل 

 ( .2016نير م
كما ارجع بعض التربويين انخفاض مستوى التحصيل الدراسى لدى التالميذ الى عدة اسباب منها 
الظروف االجتماعية والنفسية ، طبيعة المادة الدراسية ، المناهج الغير مناسبة لقدراتهم وميولهم وال 
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يل مما ادى الى البحث تشبع رغبتهم فى التعلم ، وغيرها من العوامل التى تؤدى الى ضعف التحص
عن مداخل تدريسية جديدة والتى من اهمها استراتيجية الصف المقلوب ، حيث اشارت بعض 

( على أن استراتيجية الصف  2016، وعثمان ،  2016، وقشطة  2017البحوث ) ابو عيشة 
ر الذى حدث المقلوب هو احد التوجهات التربوية الحديثة التى ظهرت نتيجة التطور التكنولوجى الكبي

فى استخدام الحاسوب ، باإلضافة الى توظيف التطبيقات الحديثة له فى تدريس المناهج التعليمية 
بشكل عام والذى يحاول البعض االستعانة به فى تدريس المناهج ومنها مادة التربية الفنية ، والتى 

ى تهدف الى االرتقاء بمستوى تعتبر أحد المواد الدراسية فى المراحل المختلفة للتعليم العام ، والت
العام للتلميذ من وتنمية الحس الجمالى والفنى لدى التالميذ ، لمعالجة نواحى القصور واالنحرافات ) 

( ، وهو ما يسعى اليه البحث الحالى للعمل على فاعلية التعلم لدى التالميذ  2002ماجدة مصطفى 
لديهم ، من خالل دراستهم لمادة التربية الفنية فى  وتنمية مستوى مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى

( بأن التلميذ المتفوق هو   charl laloالمرحل الدراسية للتعليم العام ، وهذا ما اكد عليه )شارل اللو 
 شخص فعال إيجابى ، دائم التأمل ، لديه فكرة الخاص .

ة التعليمية مما يؤكد على ومن اهم األساسيات فى استراتيجية الصف المقلوب هى تشكيل العملي
 – 178،  2015ايجابية التلميذ ، حيث يأخذ المعلم دور الموجه والمرشد والمساعد ) الشومان 

( ، وان التطبيقات التربوية للتقنيات الحديثة في تعليم الفنون عامة متنوعة وتأخذ أساليب و  180
التقنيات الحديثة المستخدمة في الفن  انه يوجد الكثير من 2006أشكاال عديدة فقد ذكر ) هيبرن ، )

المعاصر مثل الكاميرا الرقمية ، الصور الفوتوغرافية ، وطريقة المسح الضوئى ، ومن هنا اظهرت 
هذه الدراسة نتائج ايجابية في تقديم الفن المعاصر بطريقة ممتعة وشيقة للتالميذ . كما أكدت ايضا 

، النورى عبد السالم   2010فنية ) بركات محمد  بعض الدراسات الحالية في تدريس التربية ال
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( والتى توضح نتائجها مدى أهمية التقنيات الحديثة ليست فقط إلنتاج الفن بل لتدريسه  2017
 والتعلم من خاللها ، وهذا مما يؤدى الى اثراء العملية التعليمية . 
ه االتصاالت ، والتى اصبحت فيها إن تلميذ الجيل الحالى هو فرد لنتاج التكنولوجيا واالنترنت وثور 

الثقافة الفنية للتلميذ في دولة ما غير منعزلة عن الدول االخرى ، مما يساعد على ايجاد نوع من 
أنواع التواصل والتعلم الفعال مع بيئات اخرى مختلفة الثقافة والمكان والزمان فى نظم التعليم . 

عن طريق الفن ، حيث تساهم وبشكل كبير فى بناء  والتربية الفنية بكونها نوعا من انواع التربية
متكامل لشخصية الفرد ، وتكوينه ، كما انها تؤكد على تنمية التفكر والتحليل من خالل الرؤية 

( ، حيث اتاح استخدام شبكة االنترنت والتكنولوجيا الحديثة 110،  2004البصرية ) ياسر فوزى 
كبر للتعرف والتعلم ، ومتابعة الفنون التشكيلية بصوره أدق للمعلم والتلميذ ، وكالهما معا ، فرصة ا

واشمل ومتكاملة الرؤية ، مما أعطى الفرصة للرقى بتذوقه ونقده والتأكيد على شخصيته وابداء الرأى 
فيما يراه ويتعلمه ، ومنها مقرر التربية الفنية ، وكترجمة تعكس ما تؤكده استراتيجية الصف المقلوب 

 الباحثة البحث الحالى . التى اختصت بها
إن التربية الفنية في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة تحتل مكانه خاصة ، باعتبارها نشاطا 
ذهنيا وبدنيا ، تنمي من خالله القدرات اإلبداعية لدى التالميذ ، حيث انها تحتم على التلميذ فى 

ل فني ما ، وتساعد على تنظيم أفكاره من معظم االحيان تقديم حلوال وطرق ابتكاريه إلنجاز عم
خالل عناصر العمل الفني إلنتاج أشياء جمالية ذات وظيفة نفعية ، فالتربية الفنية ليست كما خصها 
البعض بأنها وسيلة ترفيهية ، وانما تهدف الى انتاج شكال جديدا من النشاط االبداعى غير المألوف 

بتكارية ويزداد هذا التمكن بتفعيل دوره ومشاركته مع المعلم يكون التلميذ فيه متمكنا من قدراته اال
وغيره من التالميذ ، كما أن تدريب التلميذ على ممارسة العمليات الفنية اإلبداعية من خالل الفن 
عموما والتربية الفنية خاصة باستراتيجية منتقاه تأكد على أهداف الدرس الذى يتم تدريسه ، كل ذلك 
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ثقافته البصرية وتكوين شخصية المتذوقة والناقدة ، فتنعكس آثارها على قدر يساهم في تنمية 
 تحصيله وتكوين شخصيته مما له عظيم األثر على سلوكه واتجاهاته . 

( معلم ومعلمة 32( على ) 2017ومن خالل استطالع رأى لدراسة قامت بها ) زينب محمود احمد 
لفنية ، بمحافظة سوهاج ، توضح الوضع الراهن من معلمي ومعلمات وموجهي وموجهات التربية ا

لما آلت اليه مقررات مادة التربية الفنية عامه ، وخاصة فى المرحلة االعدادية ، والوقوف على 
أهمية دور استراتيجيات وطرق واساليب التدريس قديمة كانت او حديثة التى يسترشد بها المعلم ، 

 : توصلت الى
المقررات الدراسية األساسية التي تضاف إلي مجموع التلميذ في إن مقرر التربية الفنية من  .1

الصف الثاني اإلعدادي لذلك من األهمية أن يكون هناك محتوي بين يدى التلميذ لتحديد 
 المهام التى يقوم بها .

ال يوجد كتاب دراسى للتلميذ في مقرر التربية الفنية وذلك في جميع  2010إنه منذ عام  .2
 ومنها الصف الثاني اإلعدادي ، بحجة توفير طباعة الكتب علي الدولة . المرحل التعليمية

ال يوجد كتاب لمقرر التربية الفنية او دليل للمعلم يسترشد به المعلم أثناء تدريس المقرر  .3
وخاصة للصف الثاني اإلعدادي ، وبالتالي فعملية التدريس تعتمد بشكل كلى علي مجهود 

مسمي الموضوعات التي ترد إليه من وزارة التربية و التعليم  المعلم الذاتي ورؤيته في ضوء
 في الخطة الدراسية .

إن الكثير من معلمين التربية الفنية مازالوا يعملون بطرق تقليدية غير قادرة على استثارة  .4
 إمكانات التالميذ بسبب ضعف اإلمكانات بالمدارس .

وزارة التربية والتعليم لعدم وضوح هناك صعوبة في تدريس بعض الموضوعات التي تأتي من  .5
 الرؤية بالنسبة للمعلم .
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(  2010( ، ) سلوى الطائى  2007كما اكدت العديد من الدراسات مثل دراسة ) فيصل مصطفى 
على أن أساليب تدريس مقرر التربية الفنية مازالت تعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين ، 

ة وتقليدية دون تجديد وتطوير ومواكبة الحديث ، وان المناهج باستراتيجيات تكاد تكون ثابتة ومكرر 
مكتظة بالمعلومات معظمها قديم ، وأساليب التقويم معتمدة على استرجاع المعلومات . وكل هذا 
يؤدى بدوره الى تقزم دور المادة واضمحالل منتجها اال وهو التلميذ ، وقصور فى مهاراته ، وفقر فى 

لجمالية به ، وبالتالى عدم قدرة على النقد والتحليل ألى عمل فنى أو موضوع تذوقه للفن والجوانب ا
دراسى ، فعند الحديث عن اهمية تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى كأحد اهداف التربية 
الفنية الرئيسية فان ذلك يتم فى ضوء استراتيجيات وطرق تدريس مستحدثة يتم تطبيقها فى مجاالت 

لفنية ، حيث يتم النمو فى ضوء التطوير والتغيير فى االسلوب او طريقة التدريس ) ساوسا ، التربة ا
 ( 32،  2006ديفيد  

 االحساس بالمشكلة : 
 شعرت الباحثة بالمشكلة من خالل ما يلى :

 أوال : من خالل الدراسات السابقة :  
السابقة المرتبطة بعملية التدريس أشارت تحليل نتائج وتوصيات العديد من البحوث والدراسات      

( ،   ) يوسف 2015واستراتيجياتها وتنمية المفاهيم والمهارات والتحصيل بها ) حنان الزين  
 ( حيث أشارت الى :2018( ، ) احمد قنديل   2017( ، ) زينب محمود احمد  2016عيادات 
 محددة .  معظم هذه الدراسات استخدمت اساليب متنوعة لعالج مشكالت تعليمية 
  اتباع استراتيجيات تدريس محددة تواكب العصر الحالى بتطوره التكنولوجى ومتغيراته

ومتطلباته وتتفق وطبيعة المقررات الدراسية وخاصة مادة التربية الفنية ، لم ينل االهتمام 
 الكافى . 
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 وتبادل  هناك عدم تحديد ألدوار ومكونات وركائز العملية التعليمية والحرص على فاعليتها
أدوارها والتحقق من ذلك ، مما يؤدى الى قصور فى تنمية مهارات التلميذ فى مهارات 
التذوق الجمالى وبالتالى قدرته على النقد الفنى ، والتى تنعكس بالسلب على المعلم والتلميذ 

 والمادة وبالتالى العملية التعليمية ككل .
 ثانيا : خبرة الباحثة الميدانية :

ل خبرة الباحثة في التدريس للطالب/المعلمين ومناقشتهم أثناء المحاضرات للمشكالت من خال    
التدريسية التى تواجههم ، ومشاركتها في االشراف عليهم فى التدريب الميدانى بالمدارس االعدادية ، 
الحظت االتفاق فيما بينهم على عدم استيعاب تالميذ المرحلة االعدادية وخاصة الصف الثانى 

عدادى للكثير من المفاهيم الفنية / التعميمات وتذوقها جماليا وبالتالى تدنى مستوى النقد الفنى اإل
لديهم ، وعدم تحديد استراتيجية تدريسية محددة بدقة أثناء التدريس تكون مرتبطة بكل موضوع من 

 يذه .مواضيع خطة المنهج ، لتساعد المعلم أو الطالب/المعلمين في توصيل المعلومة لتالم
 م .2019/2020ثالثا : محتوى منهج التربية الفنية الفصل األول للعام الدراسى 

م 2019/2020قامت الباحثة بعرض لمنهج التربية الفنية الفصل الدراسى األول للعام الدراسى     
 للوقوف على مدى المام المنهج بالمفاهيم الفنية / التعميمات واالستراتيجيات التدريسية ومهارات
التذوق الجمالى والنقد الفنى ، وذلك بعد االطالع على أهداف المنهج للمرحلة االعدادية ، ومحتوى 

( موجها 5المنهج لمقرر التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، ومقابلة مفتوحة وغير مقننة مع )
امت الباحثة بتحديد ( ، ق2( معلما ومعلمة لمادة التربية الفنية ملحق رقم )9للتربية الفنية وعدد )
 –االهداف  -المفاهيم الفنية / التعميمات  –( محاور رئيسية هى ) المحتوى 6قائمة تحتوى على )
( 50االستراتيجيات المتبعة فى التدريس( يندرج تحتها عدد ) –وسائل التقويم  –االنشطة التعليمية 

هين والمعلمين السابق ذكرهم ، ( ، ثم عرضها على السادة الموج3من البنود الفرعية ملحق رقم )
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الستطالع رأيهم عن مدى تواجد وتحديد المفاهيم الفنية / التعميمات واالستراتيجيات التدريسية 
والمهارات من خالل البنود الفرعية المندرجة تحت المحاور الرئيسية بالمنهج ومقرر التربية الفنية 

 م .2019/2020الدراسى للصف الثانى االعدادى الفصل الدراسى األول للعام 
( نسب اتفاق الموجهين والمعلمين على المحاور الرئيسية والبنود الفرعية مصفوفة 1ويوضح جدول )

توزيع منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى الفصل الدراسى األول للعام الدراسى 
 م .2019/2020
ر الرئيسية والبنود الفرعية لمنهج ( يوضح نسب اتفاق الموجهين والمعلمين على المحاو 1جدول )

 التربية الفنية

ت
شير النتائج فى الجدول السابق الى تدنى عدد تكرارات اختيار موجود وارتفاع عدد تكرارات اختيار 
غير موجود وتدنى عدد تكرارات أحيانا بالنسبة لكل محور رئيسى بما يحتويه من بنود فرعية فجاءت 
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( مما 51،33( بعكس اجمالى  نسب موجود )%35،72منخفضة ) اجمالى النسب المئوية لموجود
يدل على قصور فى محتوى المنهج )المحاور الخمسة السابقة( وعدم تحقيق ما وضع من أجله 
وبالتالى عدم تفعيل دور المفاهيم الفنية / التعميمات مما يؤدى الى قصور فى تنمية المهارات 

 فنى .وخاصة مهارات التذوق الجمالى والنقد ال
 رابعا : أراء تالميذ الصف الثانى اإلعدادى : 

قامت الباحثة بعمل مقابلة مفتوحة )غير مقننة( مع عدد من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى حيث 
 كان الهدف من المقابلة :

  الوقوف على مدى المام تالميذ الصف الثانى االعدادى ببعض المفاهيم التى يحتوى عليها
 نية .منهج التربية الف

 . تحديد مدى امكانية التالميذ شرح جوانب القوة والضعف ألمثلة من أعمل فنية 
 وقد خلصت الباحثة الى :

  ، هناك تشويش وتداخل لدى التالميذ في معلوماتهم الخاصة بالمفاهيم الفنية / التعميمات
 وكذلك وجود قصور في معرفة التالميذ بما يحتويه منهجهم من مفاهيم فنية .

  مقدرة التالميذ على استيعاب ما هو مطلوب منهم تجاه شرح وتحليل ونقد ألمثلة من عدم
 األعمال الفنية المعروضة عليهم .

خامسا : استطالع رأى الموجهين والمعلمين للوقوف على مدى تفعيل المفاهيم الفنية / التعميمات 
 بية الفنية :ودورها في تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لمقرر التر 

( موجها 5قامت الباحثة باستطالع رأى الموجهين والمعلمين وعمل عدة مقابالت بإجمالى عدد )     
( مدارس حكومية بمحافظة المنوفية * ملحق 6( معلما ومعلمة ، وذلك من خالل زيارة )9وعدد )
 –أهمية المادة  ( هى )4( ، وعرض عليهم قائمة تشمل عدد من المحاور الرئيسية عددها )4رقم )
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دور كل من المعلم والتلميذ ( تشمل عدد  -استراتيجيات التدريس  –المفاهيم الفنية / التعميمات 
( ، وكان الهدف من استطالع الرأى معرفة 5( بند فرعى ، تمثل استطالع الرأى ، ملحق رقم )20)

 ما يلى :
 هم .أهمية دراسة التلميذ لمادة التربية الفنية وانعكاس ذلك علي 
  تحديد مدى دقة وضع المفاهيم الفنية / التعميمات التى يتم تدريسها وتتابعها وعدم تكرارها

 ومالئمتها للصف الثانى االعدادى .
  مدى أهمية استراتيجيات التدريس التى يستخدمها معلم التربية الفنية في التدريس وتنوعها

 ومواكبتها للعصر التكنولوجى واالستفادة منه .
  دور كل من معلم التربية الفنية والتلميذ في التدريس وهل هذا الدور ثابت أم يتطور .ما هو 

 وقد خلصت الباحثة الى ما يلى :
مقدرة التالميذ على تذوق الفن محدود وأحيانا منعدمة ، وليس لديهم اهتمام بالجانب الجمالى او النقد 

 الفنى حتى في حياتهم خارج المدرسة .
التربية الفنية الى أن منهج الصف الثانى اإلعدادى يهتم بإنتاج االعمال الفنية  افاد معظم معلمين

دون االهتمام بالمفاهيم الفنية / التعميمات الخاصة بها وتذوقها وكيفية نقدها حيث أن معلم التربية 
ن الفنية مطالب بتنفيذ بعض االعمال المدرسية والمسابقات الواردة من الوزارة والتى في كثير م

االحيان ال يتم تنفيذها نظرا لضيق الوقت المطلوبة فيه أو لكثرة عدد هذه المسابقات ، والتوجيهات 
 الصارمة من بعض موجهين المادة .

 دور كل من معلم التربية الفنية والتلميذ في تدريس المنهج تقليدى الى حد كبير .
 مشكلة البحث :
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ميذ الصف الثانى االعدادى للمفاهيم الفنية مما تتمثل مشكلة البحث الحالى فى ضعف تحصيل تال
قد يكون له اثرا سلبيا على مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لديهم ، ومن هنا تحددت للباحثة 

 مشكلة البحث ، وللتوصل الى حل هذه المشكلة تم صياغة اسئلة البحث فيما يلى :
 ة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادي ؟ ما المفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزم .1
 ما مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى الالزمة لتالميذ الصف الثانى االعدادى ؟  .2
ما التصور المقترح لتخطيط وحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية يتم تدريسهما باستخدام  .3

 استراتيجية الصف المقلوب  لتالميذ الصف الثانى اإلعدادي ؟  
ما فاعلية التصور المقترح للوحدتين على تحصيل المفاهيم الفنية ، وتنمية مهارات التذوق  .4

 الجمالى والنقد الفنى لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى ؟ 
ما العالقة االرتباطية الناتجة بعد تدريس وحدتين التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف  .5

فنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد المقلوب بين تحصيل المفاهيم ال
 الفنى لدى تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف الثانى االعدادى( ؟ 

 فروض البحث : يحاول هذا البحث التحقق من صحة الفروض التالية :
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة ) التى درست  .1

ستراتيجية المعتادة ( والمجموعة التجريبية ) التى درست الوحدتين التعليميتين  باستخدام باال
استراتيجية الصف المقلوب ( فى التطبيق لالختبار المعرفى للمفاهيم الفنية لصالح تالميذ 

 المجموعة التجريبية .
) التى  يوجد فرق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة الضابطة .2

درست بالطريقة المعتادة ( والتجريبية ) التى درست الوحدتين التعليميتين  باستخدام 
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استراتيجية الصف المقلوب ( فى التطبيق لمقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لصالح 
 تالميذ المرحلة التجريبية .  

ة الفنية باستخدام استراتيجية توجد عالقة ارتباطية موجبة ناتجة بعد تدريس وحدتين التربي .3
الصف المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى 

 .والنقد الفنى لدى تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف الثانى االعدادى( 
 هدف البحث:

 فى ضوء تحديد مشكلة البحث تم تحديد هدف البحث الرئيسى وهو :

 رف على مدى فاعلية استراتيجية الصف المقلوب فى تدريس وحدتين التربية الفنية على التع
تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى 

 تالميذ الصف الثانى االعدادى .
 وينبثق عن هذا الهدف الرئيسى بعض من األهداف الفرعية التالية .

 لمفاهيم الفنية / التعميمات الالزمة لتالميذ الصف الثانى االعدادى .قائمة با -
 تحديد مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لتالميذ الصف الثانى االعدادى . -

 أهمية البحث : 
 استمد البحث أهميته من االعتبارات التالية :

 أوال : التالميذ : 
 ى تناسبه .يجد كل تلميذ الفرصة فى التعلم بالسرعة الت .1
تطور استراتيجيات وطرق تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات لتالميذ الصف الثانى  .2

 االعدادى.  
 تشجيع التالميذ على زيادة المشاركة الفاعلة وااليجابية فى العملية التعليمية . .3
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 اتاحة الفرصة للتالميذ إلعادة الدرس أكثر من مرة بناء على فروقهم الفردية.  .4
لفجوة المعرفية التي يسببها غياب التالميذ القسرى أو االختيارى عن الفصول معالجة ا .5

 الدراسية .
 تنمية مهارات التعلم الذاتى لدى تالميذ الثانى االعدادى . .6

 ثانيا : المعلمين :
استخدام استراتيجيات تدريسية غير تقليدية لتنمية المفاهيم الفنية / التعميمات لدى تالميذ  .1

 دى  .الثانى االعدا
 توفير الوقت والجهد لكال من المعلم والتلميذ واتاحة فرصه أكبر للمناقشة والحوار. .2
 زيادة فاعلية العالقة التدريسية بين المعلم والتلميذ . .3

 ثالثا : المنهج :
 القاء الضوء على موضوعات ومفاهيم فنية تهتم بتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى . .1
 مالية التى يتفاعل من خاللها التلميذ مع اقرانه ومجتمعه .منهج للتربية الج .2
التأكيد على تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ضمن اهداف مقرر التربية الفنية فى  .3

 مراحل التعليم العام .
 رابعا : أولياء األمور :

وكيفية نقده واصدار ادراك أهمية دراسة الفن ألبنائهم ، وفهمه وتذوق الجوانب الجمالية به ،  .1
 الحكم عليه ، وبالتالى تعديل سلوكهم .

تساعد هذه االستراتيجية على اتاحة الفرصة لتعلم األبوين ، حيث انه يسمح ألولياء األمور  .2
بمشاركة األبناء في مشاهدة الفيديوهات التعليمية ، مما يقود إلى توليد نقاشات بين اآلباء 

 واألبناء حول مضمون الدرس .  
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 حدود البحث: 

: اختيار عينة من تالميذ )مدرسة تتا االعدادية الجديدة(* حيث تم اختيار عدد  البشرية .1
( تلميذة ) فصل بالصف الثانى االعدادى( وتقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة 50)
 ( تلميذة احداهما ضابطة واالخرى تجريبية . 25)

لتربية الفنية التى تساهم فى اكتساب : تخطيط وحدتين تعليميتين من مقرر ا الموضوعية .2
بعض المفاهيم الفنية / التعميمات الالزمة للتلميذات ، األمر الذى قد يؤثر على تنمية 
مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لديهم . يقصد بالمفاهيم الفنية )المفاهيم الفنية 

 وعالقتها بعضها ببعض ( التعميمات 
 م .2019/2020وفمبر( الفصل االول للعام الدراسى : شهر ) أكتوبر ون الزمنية .3
 : مدرسة تتا االعدادية الجديدة بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية . المكانية .4

 منهج البحث والتصميم التجريبى :
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وشبه التجريبى . المنهج الوصفى فى دراسة متغيرات البحث ، 

تجريبى فى اجراء تجربة البحث ، والتصميم التجريبى للبحث هو التصميم ذو والمنهج شبه ال
المجموعتين والذى يعتمد على القياس القبلى وفقا ألدوات القياس بالبحث ، ثم تنفيذ التجربة ، ثم 

 القياس البعدى واستخالص النتائج وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها .   
 اوال : المواد التعليمية : 

 البحث تم اعداد المواد التعليمية التالية وتشمل : لتطبيق
تخطيط وحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية للصف الثانى االعدادى فى مجال      )  .1

التصميم الفنى( باستخدام استراتيجية الصف المقلوب واستطالع رأى  –الثقافة فنية 
 م عمل ما يلى من خطوات :المحكمين عليهما ، ولتخطيط الوحدتين التعليميتين  ت
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استطالع رأى المتخصصين ) موجهين التربية الفنية ( والقائمين بتدريس مادة التربية الفنية  -أ
( ، عن مدى تواجد المفاهيم الفنية / التعميمات واالستراتيجيات 1)معلمين التربية الفنية( )

لفنية للصف الثانى التدريسية ومهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى بمنهج التربية ا
 م الوارد من وزارة التربية والتعليم 2019/2020االعدادى ، الترم األول للعام الدراسى ، 

استطالع رأى المتخصصين ) موجهين التربية الفنية ( والقائمين بتدريس مادة التربية الفنية  -ب
لفنية / التعميمات ( الخاص بأهمية المادة ، ودقة وضع المفاهيم ا2)معلمين التربية الفنية( )

وتفعيل تدريسها ومواكبتها للعصر التكنولوجى واالستفادة منه ، بناء على ما ورد فى منهج 
م ، 2019/2020التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، الترم األول للعام الدراسى ، 
 والواقع الحالى بين دور كل من معلم التربية الفنية والتلميذ في التدريس .

ع رأى المتخصصين ) موجهين التربية الفنية ( والقائمين بتدريس مادة التربية الفنية استطال -ت
( كأحد مصادر إعداد قائمة المفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة 3)معلمين التربية الفنية( )

 والالزمة لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي .
الزمة لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي بعد قائمة بالمفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة وال -ث

 اخذ رأى المختصين )اعضاء هيئة التدريس في المناهج والتربية الفنية (
 قائمة مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى  . -ج
اعداد دليل معلم التربية الفنية لالستعانة به عند تدريس وحدتين التربية الفنية الخاصة  .2

جية الصف المقلوب لتلميذات الصف الثانى االعدادى واستطالع بالبحث باستخدام استراتي
 راى المحكمين عليها .

اعداد كراسة نشاط خاص بالتلميذ وفقا الستراتيجية الصف المقلوب لتلميذات الصف الثانى  .3
 االعدادى واستطالع الرأي عليها .
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 ثانيا : أدوات البحث :
 اشتملت على ما يلى : 

ذى يطبق قبل التدريس وبعد التدريس( لتحديد وقياس مستوى اختبار تحصيلى معرفى )ال .1
تحصيل التالميذ للمفاهيم الفنية / التعميمات لتالميذ الصف الثانى االعدادى للعام الدراسى 

 م .2019/2020، 
 مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى الالزمة لتالميذ الصف الثانى االعدادى .2

 متغيرات البحث :
: اشتمل البحث على متغير مستقل واحد فقط هو تدريس التربية الفنية  المستقلالمتغير  .1

 باستخدام استراتيجية الصف المقلوب .
 : اشتمل البحث على متغيرين تابعين هما :  المتغير التابع .2
  . المفاهيم الفنية / التعميمات 
 . مهارة مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى 

 اجراءات البحث :
 البحث الحالي الخطوات التالية :اتبع 

 اوال : االطار النظرى للبحث :
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي لالستفادة منها في 

 إعداد اإلطار النظري للبحث وبناء مواده وأدواته .
 إعداد اإلطار النظري للبحث ويتضن ثالث محاور هى :

 تلميذات الصف الثانى االعدادى .المحور االول : 
 تعريف المرحلة االعدادية . .1
 خصائص النمو لدى تلميذات المرحلة االعدادية . .2
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عرض لمنهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ) الفصل الدراسى االول ( للعام الدراسى  .3
2019/2020 . 

 لتذوق الجمالى والنقد الفنى.المحور الثانى : المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات ا
 المفاهيم الفنية / التعميمات . .1
 مهارات التذوق الجمالى فى التربية الفنية . .2
 مهارات النقد الفنى فى التربية الفنية . .3

 المحور الثالث : استراتيجية الصف المقلوب كاستراتيجية لتدريس التربية الفنية .
التربية الفنية وعالقتها بتحسين مستوى  استراتيجية الصف المقلوب واهميتها في تدريس .1

 تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات ومهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى من خالل .
 ثانيا : االطار التجريبى للبحث :

مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية الفصل األول للصف الثانى االعدادى ، الترم األول للعام  .1
 .  . م2019/2020الدراسى ، 

استطالع رأى الموجهين والمعلمين على أهمية المادة ، ودقة وضع المفاهيم الفنية /  .2
التعميمات وتفعيل تدريسها ومواكبتها للعصر التكنولوجى ودور كل من معلم التربية الفنية 
والتلميذ في التدريس ، بناء على ما ورد فى بمنهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، 

 م .2019/2020األول للعام الدراسى ،  الترم
اعداد قائمة بالمفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزمة لتلميذات الصف الثانى االعدادى  .3

 وضبطها واستطالع الراى عليها.
تخطيط التصور المقترح لوحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية تدرس باستخدام  .4

 تلميذات الصف الثانى اإلعدادي وهو عبارة عن :استراتيجية الصف المقلوب  ل
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تخطيط لوحدتين تعليميتين من مقرر فى التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب  -أ
 بمكوناتها .

 عمل دليل لمعلم التربية الفنية حول الوحدتين التعليميتين  وضبطه .  -ب
 طها .عمل كراسة نشاط التلميذ حول الوحدتين التعليميتين  وضب -ج
اعداد قائمة استطالع رأى المحكمين ) أعضاء هيئة التدريس( حول الوحدتين التعليميتين  .5

 المقترحة .
اعداد اختبار تحصيلى معرفى )االختبار القبلى( لتحديد وقياس مستوى تحصيل المفاهيم  .6

 الفنية / التعميمات لتلميذات الصف الثانى االعدادى وضبطه.
 الجمالى والنقد الفنى لتلميذات الصف الثانى االعدادى وضبطه اعداد مقياس مهارات التذوق .7

 مصطلحات البحث :
: هى احد اشكال التعليم المدمج الذى يتكامل فيه التعليم الصفى  استراتيجية الصف المقلوب -

التقليدى مع التعليم االلكترونى عن طريق تبادل االدوار بين المدرسة والمنزل حيث يقوم 
ل بمتابعة المادة المجهزة مسبقا من قبل المعلم ، والذى يقوم بدوره فى التلميذ فى المنز 

المدرسة فى اإلجابة على استفسارات التلميذات باإلضافة الى مناقشة المادة وحل الواجبات 
 ( .32،  2018) احمد محمد الغامدى  

تعلم من خالل : بأنها أحد الطرق الحديثة التى تجمع بين طريقة ال وتعرفها الباحثة اجرائيا -
التكليفات المنزلية بالطرق التقليدية ، وطرق التدريس التى تعتمد على استخدام تكنولوجيا 

 التعليم وتبادل  دور كال من المعلم والتلميذ ، لتحقيق تكامل المعرفة لدى التلميذ . 
 ( هى تجريد للعناصر واالفكار15،  2009: تعرفها )امل محمود محمد ، المفاهيم الفنية -

المشتركة بين عدة مواقف ، او حقائق تكونها المعلمة عن االسس الفنية والمهارية نتيجة 
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لخبراتها السابقة والحالية مما يعطى هذا التجريد اسم او عنوان والتى من الممكن ان تكون 
 االساس العلمى لموضوعات التربية الفنية .

عة من االشياء او االنواع التى او هى تجريد يعبر عنها بكلمة او برمز وتشير الى مجمو  -
تتميز بسمات وخصائص مشتركة وتجمعها فئات معينة  )احمد حسين اللقانى ، وعلى 

 (23، 1999المال 
: هو ادراك القيم الجمالية فى االشياء والقيم االساسية التى تواجه  مهارات التذوق الجمالى -

لفلسفة وثقافة كل عصر ، والتوافق االنسان منها ، الخير والحق والجمال والخبرة وهى تبعا 
النفسى واالرتقاء بالذوق الذى يؤدى الى االرتقاء بالذوق العام للمجتمع  )فؤاد طه مغربل 

2001  ،63) 
: هو تلك القدرة التى تمكن الشخص من االحساس والفهم للقيم  وتعرفها الباحثة اجرائيا -

 الجمالية الموجودة فى االشياء .
( بأنه عملية تربوية تعطى فرصة للمتعلم 86،  2006ه )الشاهين  : يعرف النقد الفني -

للتعبير عن انتاجه الفنى أو انتاج زمالئه اآلخرين بأسلوب موضوعي بعيد عن الذاتية 
ووفق طريقة نقدية متسلسلة ومتدرجة بهدف الوصول إلى درجة متقدمة في فهم وقراءة 

صدار األحكام النقدية عليها .األعمال الفنية واستخراج القيم الجمالية والفن  ية منها وا 
 او هو " اصدار الحكم او التقييم او التساؤل حول الموضوع الفنى " -
: هو القدرة على تفسير وتحليل االعمال الفنية للكشف عن مواطن  وتعرفها الباحثة اجرائي -

 القوة والضعف والجمال والقبح إلصدار الحكم عليها .
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من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والقوانين والمهارات  : مجموعة التحصيل الدراسى -
المكتسبة قبل المتعلمين نتيجة لدراسة موضوع ما او وحدة دراسية محددة )عادل منير 

2016  ،280) 
: الوصول الى مستوى محدد من اداء التلميذ ما من ناحية الكم أو  وتعرفه الباحثة اجرائيا -

 ا.الكيف في مرحلة دراسية م
 االطار النظرى :

 يتضمن االطار النظرى ثالثة محاور رئيسية هى :
 . المحور االول : منهج التربية الفنية لتلميذات الصف الثانى االعدادى 
 .المحور الثانى : المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى 
 كاستراتيجية لتدريس التربية الفنية . المحور الثالث : استراتيجية الصف المقلوب 

 المحور االول : منهج التربية الفنية لتلميذات الصف الثانى االعدادى.
يتم تناول المحور من خالل المرحلة االعدادية فهى تعد مرحله انتقالية بين مرحلتين االبتدائية 

نفس مرحله المراهقة ، حيث والثانوية وهى مرحلة فاصله فى حياة التلميذات ويطلق عليها علماء ال
انها تمتد من نهاية الطفولة الى بداية مرحلة ظهور خصائص األنوثة والرجولة كما تتميز هذه 
المرحلة بالتغيرات الجسمية واالنفعالية السريعة والكثيرة ، ولكي يتحسن تعليم التلميذات في هذه 

متكامال ، ال بد من التعرف على المرحلة المهمة من مراحل نموهم ، ويتحقق لهم نموا شامال و 
 خصائص النمو التي تميز تلك المرحلة .

 خصائص النمو لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى :
 : نمو المهارات الجسمية 

ويقصد بها تلك التغيرات التي تطرأ على الشكل الخارجى أو الظاهري للجسم ، كطول التلميذ وزنه ، 
 ونمو العضالت والعظام وغيرها .
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 ويمكن وصف مظاهر النمو الجسمي للتلميذ في هذه المرحلة بالتالي :
تتميز هذه المرحلة بالنمو السريع لجسم التلميذ ، وزيادة نمو العضالت والقوة البدنية بصفة  -

 عامة ، بحيث تكون الفروق في القوة العضلية في منتهى الوضوح بين اإلناث والذكور.
يتسع الكتفان ، ومحيط األرداف ) خاصة عند االناث ( ، يزداد طول التلميذ زيادة سريعة و  -

 ويزداد طول الجذع وطول الساقين ، مما يؤدي إلى زيادة في الطول .
 يهتم التلميذ بالمظهر الشخصي الخارجي ، ويظهر ذلك لدى األنثى أكثر من الذكر. -
ة غير السلمية يعاني تلميذات هذه المرحلة من بعض المشكالت المختلفة ، كالعادات الغذائي -

 ، وانخفاض قوة التحمل .
 : النمو العقلي 

 وهو تلك التغييرات التي تطرأ على األداء العقلي للتلميذ بشتى صوره المختلفة في الكم والكيف .
 ومظاهر النمو العقلي للتلميذ تتركز في اآلتي :

 إدراك المفاهيم والعالقات المجردة ، والمبادئ األخالقية والقيم . -
 قدرة التلميذ على االنتباه واإلدراك واإلصغاء ، بعد أن كانت محدودة في مرحلة الطفولة . تزداد  -
 تزداد قدرته على التفكير التخيلى ، واالنسياق وراء أحالم اليقظة .  -
تتضح الفروق الفردية بشكل ملموس في هذه المرحلة ، ويظهر االختالف في درجة القدرة   -

 العقلية العامة .
 يل المراهق عادة إلى التفكير النقدي ، فال يتقبل الحقائق بدون أدلة عليها .يم   -

 : النمو االنفعالي 
 هو ما يطرأ من تغييرات مختلفة على انفعاالت التلميذات واستجاباتهم للمثيرات الحسية من حولهم .

 مظاهر النمو االنفعالي للتلميذ تتركز فيما يلي : 
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 د الحساسية نتيجة الفروق في معدالت النمو.التلميذ في هذه المرحلة شدي -
التقلبات االنفعالية في تصرفات المراهقين ، وذلك لكونهم يتصرفون كالكبار حينا، وكالصغار  -

 حينا آخر.
السعي لتكوين هوية ذاتية مستقلة ، وتحقيق االستقالل االنفعالي ، ظنًا منه أنه في غنى عن  -

 الخدمات التي يقدمها الكبار له .
ة الغضب عند المراهقين وقلة الصبر والعناد بحيث ال يسهل في هذه المرحلة توقع كثر  -

 تصرفات التلميذ .
تتميز هذه المرحلة بالخيال الواسع الخصب واالستغراق في أحالم اليقظة واإلصرار على  -

 الرأي .
 : نمو العالقات االجتماعية 

درسة ومؤسسات اجتماعية داخل المجتمع ، ويقصد به عالقة التلميذ بالبيئة المحيطة به من اسرة وم
 ومدى عمقها واتساعها .

 و من أبرز مظاهر نمو العالقات االجتماعية ما يلي : 
يميل التلميذ في هذه المرحلة نحو االستقالل بذاته ، واالعتماد على النفس ، واالستقالل  -

 االجتماعي .
سيطرة والتمرد على مصادر عادة ما يرفض توجيهات الكبار ويميل الى حب القيادة وال -

 السلطة .
فالمرحلة االعدادية من اخطر مراحل نمو التلميذات حيث يتشكل فيها الكثير من الجوانب الشخصية 
الخاصة بالتلميذ والعديد من العادات والتقاليد ، حيث تتميز هده المرحلة بخصائص نمو تختلف عن 

ز بالتغيرات الجسمية واالنفعالية السريعة والمتقلبة ، مراحل النمو في مرحلة الطفولة او المراهقة وتتمي
ومن هنا يجب ان يراعى واضعى المناهج الدراسية متطلبات تلك المرحلة واالستراتيجيات وطرق 
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التدريس وأساليبها التى تساعد على مسايرة تلك التغيرات وخاصة في منهج التربية الفنية ، بحيث ال 
نتاج عدد من االعمال الفنية )الكم وليس الكيف( وقلة االهتمام يكون االهتمام بالتركيز على ا

بالجوانب الثقافية ومهارات التذوق الجمالى والقدرة على العرض والنقد الفنى والتى بدورها تنمى لدى 
 التلميذ كافة الجوانب معا ، ويصبح هناك اتزان في بناء شخصيته .

لحالى ) الفصل الدراسى االول ( للعام الدراسى منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ا
 م  2019/2020

من خالل قراءه الباحثة لمنهج الصف الثانى االعدادى الفصل الدراسى االول ، قامت الباحثة بعمل 
 عرض لمحتوى المنهج اتبعت فيه ما يلى :

 عرض مبسط لما هو موجود بالفعل فى المنهج الحالى :
) الفصل الدراسى  2019/2020الثانى االعدادى للعام الدراسى منهج التربية الفنية للصف  -

االول ( هو عبارة عن مجموعة من المعايير والمؤشرات والمحاور هذا باإلضافة الى 
المحتوى ومجموعة من االنشطة المقترحة الصفية والالصفية ، وتبدأ دراسة المنهج مع 

( 6ف االول من يناير ، ملحق رقم )بداية العام الدراسى في اواخر شهر سبتمبر الى النص
يوضح مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ) الفصل الدراسى االول 

 م .2019/2020والثانى ( للعام الدراسى 
حيث يدرس التلميذ من بداية سبتمبر الى نهاية اكتوبر ثالث محاور رئيسية هى       )  -

التصميم الفنى ( هذه المحاور متضمنه ثالث موضوعات  –نى التعبير الف –الثقافة الفنية
 اساسيات في الفن ( . –التعبير عن احد المناسبات  –هى ) الفن االسالمى

االشغال الفنية ( متضمنة  –في شهر نوفمبر فيدرس التلميذ المحاور التالية )التعبير الفنى  -
 الكوالج ( . –الموضوعات التالية )القضايا المعاصرة 
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تصميم  –فى شهر ديسمبر واالول من يناير يدرس التلميذ المحاور التالية ) الثقافة الفنية و  -
 –اشغال فنية ( متضمنة الموضوعات التالية ) اللدائن والبالستيك  –اشغال فنية  –فنى 

مما سبق يتضح التجهيز للمعرض المدرسى (  –تنفيذ عمل تصميمى  –عمل فنى نفعى 
 ما يلى :

موضوعات التى يتم تدريسها للتلميذ مما يساعد على عدم ادراك التلميذ بأهمية ما كثرة عدد ال .1
يدرسه حيث ان كثرة الموضوعات يجعل المعلم ال يتناول المعلومات كاملة وبالتالى تصبح 
المعلومة لدى التلميذ غير واضحة ، وهذا ما اكدت عليه النتائج الخاصة باستطالع رأى 

 ( .5لفنية ملحق رقم )موجهى ومعلمى التربية ا
بالنسبة لموضوعات المنهج الخاصة بالثقافة الفنية هى موجودة بالمنهج حيث يدرس التلميذ  .2

موضوعات مثل سمات وخصائص الفن االسالمى وعالقة الفن االسالمى بفنون التراث 
( دقيقة فقط لمره واحدة ، وهذا بالطبع ال يكفى ، حيث 90االخرى ليدرسها التلميذ في )

جب ان يدرس التلميذ الثقافة الفنية على االقل في أربعة لقاءات ، حتى يكون هناك ي
 الفرصة الكاملة الن يدرس التلميذ الموضوع من جوانبه المختلفة .

 فى المعيار االول ) التراث المحلى والعالمى ( . .3
رة ال يتوافق مع مؤشر الموضوعات ومؤشر المحتوى حيث انه ال يوجد بالمحتوى اى اشا -

 لموضوعات تخص التراث العالمى .
 عدم تحديد ووضوح المفاهيم الفنية / التعميمات الالزم دراستها للصف الثانى االعدادى . -
( 5وتصميم فنى ( فى ) –وتعبير فنى  –ضيق الوقت حيث يدرس التلميذات )ثقافة فنية  -

 لقاءات فقط بالتلميذات . 
 فة فى الفن ( .فى المعيار الثانى ) الحواس مدخل للمعر  -2
 تم اهمال المؤشر والموضوعات للحواس المختلفة والتركيز فقط على حاسة البصر .  -
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 عدم توافق المحتوى التدريسى مع المعيار . -
 اهمال دراسة الطبيعة وعناصرها التشكيلية . -
 عدم االهتمام باستغالل خامات الطبيعة بالقدر الكافى فى تنمية الحواس .  -
 الفنى والموضوعات بالبيئة التى يعيش فيها التلميذات . عدم ارتباط المحور -
 عدم التأكيد فى المحتوى التدريسى على استغالل خامات البيئة الطبيعية . -
 فى المعيار الثالث ) انتاج العمل الفنى ( نجد ان يشمل ثالث محاور هى :-3
 محور الثقافة الفنية ال يتناسب مع المحتوى . -
يتناسب مع الموضوعات الخاصة به وهو اعادة استخدام مخلفات محور التصميم الفنى ال  -

 البيئة .
 محور االشغال الفنية حيث تحدد له موضوعات تعتمد على التنوع الملمسى لألسطح . -
ونجد أن هذا المعيار بمحاوره يحتوى على مؤشرات استخدام توظيف التكنولوجيا فى انتاج  -

ذا المعيار نجد انه ال يوجد اى ارتباط بين اعمال فنية وعند تحليل المحتوى الخاص به
 المعيار ومحاوره ومؤشراته .

 المحور الرابع وهو )نقد وتحليل االشكال البصرية ( . -4
ليس هناك عالقة بين المعيار والموضوعات والمحتوى حيث يدرس التلميذات اخراج االعمال  -

لفنى لهذا المعيار هو اشغال الفنية ، وهو ليس له عالقة بالمحور الفنى حيث ان المحور ا
 فنية وليس ثقافة فنية .

وتأسيسا على ما سبق اتضح مدى ضعف االرتباط بين المعايير والمحاور والمؤشرات وموضوعات 
منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، وبالتالى يترتب على ذلك عدم وضوح المفاهيم الفنية / 
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، مما يؤدى الى ضعف كبير فى تنمية مهارات التذوق الجمالى  التعميمات التى يدرسها التلميذات
 والنقد الفنى لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى . 

المحور الثانى : المفاهيم الفنية / التعميمات ودورها فى تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد 
 الفنى :

 اوال : المفاهيم الفنية / التعميمات : 
ر المفاهيم الفنية / التعميمات واهمية تحصيلها فى تنمية مهارات التذوق الجمالى يتناول هذا المحو 

 والنقد الفنى لدى التلميذات .
 : ماهية المفاهيم الفنية / التعميمات وطبيعته 

يختلف تعريف المفهوم الفنى حسب المجاالت والتخصصات المختلفة وقد اظهرت بعض الدراسات 
( 2012( ، )معتز عناد غزوان ،  2008( ، )عبد الرازق معاذ ،  2006مثل دراسة ) هند رضا ، 

ان المفاهيم الفنية / التعميمات تنقسم الى فرعان رئيسيين احدهما يتضمن االسس المنظمة للعمل من 
) اتزان ، وحدة ، حركة ، ايقاع ( واالخر يتضمن عناصر العمل الفنى من ) خط ، نقطة ، شكل ، 

فراغ ( وفيما يلى عرض لبعض تعريفات المفهوم حيث عرفه كل من ) ملمس ، لون ، مساحة ، 
( بأنه تجريدات تطلق عليها رموز لفظية وذلك من  13، 1999احمد حسين اللقانى ، وعلى الجمل 

خالل احد المواقف والحقائق ووضعها فى فئات معينة متشابهة فى بعض الخصائص او فى خاصية 
باهتمام كبير لدى الباحثين نظرا ألنها تشكل اساس العلم وهيكله  معينة ، والمفاهيم العلمية تحظى

( ، كما انها تعتبر 129، 2012حيث تزود المتعلم ببناء معرفى منظم ) كمال عبد الحميد زيتون 
مفتاح المعرفة  الحقيقية الذى يقود المتعلم الى تصنيف المعلومات وتفسير الخبرات وادراك ما يتعلمه 

(Mychaeils, J.U.1996, P.106  ) 
 مستويات تعلم المفاهيم : تنقسم مستويات تعلم المفاهيم لثالث مستويات كالتالى :

 مستوى التعريف البسيط : وهو يتمثل فى التعرف على االشياء وتصنيفها . .1
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مستوى التعريف المركب : وهو يعتمد بشكل كبير على خبرة الفرد ومستوى نضجه حيث ان  .2
 اكثر تعقيدا . مستوى التعرف فيه يكون

مستوى المدرك المعنوى او النظرى : وهو يختص بالخبرات الغير ملموسه او محسوسة  .3
 وعالقتها باألشياء الظاهرة  

حيث ان تعلم التلميذ لمفهوم معين مثل )الوحدة فى العمل الفنى( يمكن توضيحه وتعلمه بشكل اسهل 
تحتاج الى الكثير من المعرفة باألساليب  من مفاهيم اخرى مثل ) مهارات التذوق الجمالى ( ألنها

 الفنية المختلفة والمدارس الفنية المتعددة مما يجعل استيعاب التلميذ لها عملية معقدة الى حد ما . 
 ماهية المفاهيم الفنية / التعميمات فى التربية الفنية : 

لمشاعر الداخلية لإلنسان ، يعتبر مقرر التربية الفنية من أكثر المقررات التى تعبر عن االحاسيس وا
حساسه بمهارات التذوق الجمالى والذى يمد بالخبرات الفنية التى تؤهله للقيام  وعن افكاره وعقائده ، وا 
بعملية النقد الفنى ، ويعتبر مقرر التربية الفنية هو بمثابة كل ألوان الثقافة الفنية المتاحة فى التعليم 

هاية المرحلة الثانوية التى تربى التلميذ تربية تذوقيه يستطيع من العام من عمر ما قبل المدرسة إلى ن
 خاللها أن يتعرف على لغة األشكال ، ويقرأها ويتأثر بها .

والتربية الفنية كأي مادة علمية لها أهمية كبيرة ، ودور فعال فى إعداد التلميذ إعدادًا جيدًا ، ليكون 
قابله بطرق إبداعية ، كما ينمو لديه اإلحساس بتذوق لديه المرونة الكافية لحل المشكالت التى ت

الجمال فيما حوله من البيئة ، أو الطبيعة كما تنمو ثقافته البصرية ، وهذا النمو ينعكس على اداءه 
وسلوكه ، واصدار حكمه على االشياء ، وتغير فيه كثير من الجوانب الوجدانية ، ويصبح بالتدريج 

 يتغير سلوكه تبعا لما يتغير فيه من إدراك للجمال .متذوقًا وناقدًا للجمال ، ف
وبناء على ذلك فان مستوى مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى عند التلميذات يتوقف على مدى ما 
يحققه مقرر التربية الفنية من نمو فى معارف التلميذات الخاصة بالفن ، وان افتقار مناهج التربية 
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تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لهو من االمور ذات القصور الفنية فى التعليم العام ل
( ومناهج التربية الفنية وبخاصة 154،  2003الواضح فى طبيعة المنهج )  جاسم عبدالقادر جمعه 

منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، والذى ينهى التلميذ دراسته  فيه ، وبنيته المعرفية 
التربية الفنية ومفاهيمها، ألنه لم يتعرض فى سنواته الدراسية السابقة إال لخبرات فنية  ضعيفة لمادة

قليله تكاد تكون متكررة ، ومحدودة المفاهيم ، والمصطلحات الفنية ، وبالتالى تكون النتيجة تدنى 
ثلة فى ( ، للغة الفن المتم 2015المستوى التحصيلى لدى التلميذات        ) عصام عبدالرحمن ، 

أسس، وعناصر، ومعالجات ، وقيم العمل الفنى التى تعتبر اهم أبجديات أى عمل فنى ، وأساس 
لتنمية مهارات التذوق الجمالى واإلحساس بالجمال عموما ، وبالتالى تنمية االتجاه النقدى واصدار 

 القرار لدى التلميذ . 
 : اهمية تعلم المفاهيم الفنية / التعميمات للتلميذات 

لم المفاهيم الفنية / التعميمات يساعد التلميذ على تفهم المصطلحات الفنية وفهم لغة الشكل وتقدير تع
قيمة الفن ، كما تساعد التلميذ ايضا فى تحديد هوية االشياء الموجودة فى البيئة الجمالية المحيطة 

و موجود من اشياء به ، كما ان المفاهيم الفنية / التعميمات تساعد على تلخيص وتصنيف كل ما ه
 ومواقف فى البيئة التى يعيش فيها التلميذ .   

 انواع المفاهيم الفنية / التعميمات :
وضعت العديد من التصنيفات للمفاهيم الفنية /التعميمات منها تصنيف )برونر( و ) زينب محمود 

وذلك ألنها  ( واالخير هو ما يتبناه البحث الحالى 1995( وتصنيف ) مشيرة بلبوش  2010على 
محددة وواضحة مما يساعد المعلم على وضع اهداف تساهم فى تنميتها المفاهيم الفنية / التعميمات 

 ( : 66، 1995الخاصة بمادة التربية الفنية كما صنفتها )مشيرة مطاوع بلبوش 
: وهى التى تضمن عناصر بناء الفن مثل : الخط والملمس واللون  مفاهيم تشكيلية .1

 لنقطة والحجم .والمساحة وا
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: وهى التى تضمن المبادئ واالساليب التى يتبعها الممارس للفن ،والتى تميزه  مفاهيم تقنية .2
 عن غيره مثل مزج اللون و التظليل والتنقيط .

: وهى التى تتمثل فى المواد الخام التى يتم تشكيل العمل الفنى بها مثل المواد  مفاهيم مادية .3
 الطبيعية والصناعية 

: وهى تضمن الطرق التى يستخدمها الفنان للتعبير عن الحالة االنفعالية  م تعبيريةمفاهي .4
والمزاجية التى تتأكد فيها القيم التعبيرية  وهى تتمثل الحزن والخوف والعنف والفزع غيرها 

 من االساليب التعبيرية  . 
عمال الفنية مثل : وهى التى ترتبط بمفاهيم التحليل الجمالى والفلسفى لأل مفاهيم فلسفية .5

 االبداع واالبتكار والفكر .
واستفادت الباحثة من العرض فى المحور السابق فى تحديد المفاهيم/ التعميمات بصورة مبدئية 

 سوف تتضح فى القائمة فى االجراء الميدانى :
عليها فتحديد المفاهيم الفنية / التعميمات فى التربية الفنية له قدر كبير من االهمية حيث تعتمد 

الثقافة الفنية للتلميذ ، بمعنى ان استخدام المهارات العقلية والمعلومات اللفظية فى الفن يمثل اهمية 
 كبيرة فى عملية تكوين المفاهيم التى قد تساعد التلميذ من اكتساب المهارات الفنية المختلفة .

 ثانيا : مهارات التذوق الجمالى فى التربية الفنية :
الجمالى هو عملية اتصال بين طرفين ، االول هو الفنان ممثال فى اعماله الفنية ، و مهارات التذوق 

الثانى هو المستمتع الذى ينظر الى تلك االعمال ويحاول ان يستمتع بها ، وعملية التذوق ذات 
مسؤولية مزدوجة ، جانب من هذه المسؤولية يقع على المستمتع والجانب االخر يقع على الفنان 

( ، ومهارات التذوق الجمالى هو نمط مركب من السلوك يتطلب فى جوهره 213، 2004)خضرا 
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اصدار االحكام على فكرة او قيمة شىء او موضوع من الناحية الجمالية ويكون ذلك من خالل 
 ( : 2010، 14ثالث عمليات هى  (سعدية محسن  

 الحساسية الجمالية . .1
 التفضيل الجمالى . .2
 الحكم الجمالى .   .3
 ة دراسة مفهوم مهارات التذوق الجمالى بالنسبة للتلميذات : اهمي 

من الدراسات التى تناولت اهمية مهارات التذوق الجمالى بالنسبة للتالميذ دراسة )عبدالرحيم ابو 
( وقد   Holt David,2003,p.76( و )2001،  13( و )فوزى الشربينى ،2009، 22الهيجاء ،

 الى فى انه :اوضحت اهمية مهارات التذوق الجم
 يساعد فى تكوين المعيار الجمالى لدى التالميذ والذى يتذوقوا من خالله الفن . .1
تنمية المعرفة الفنية لدى التالميذ وتطوير قدرتهم على التميز بين االشياء وتعميق رؤيتهم  .2

 للطبيعة .
 يساهم فى تكامل شخصية التلميذ .  .3
 البيئة وتطويرها . يعطى رؤية مختلفة للبيئة مما يساعد فى تحسين .4
 تساعد فى تربية حواس التالميذ الجمالية واكسابهم سلوكا جماليا وتنمية مهاراتهم النقدية  .5
 : مهارات التذوق الجمالى 

( ، )محفوظ 2018تناولت العديد من الدراسات مهارات التذوق الجمالى  منها ) منصور زواوى ، 
رات التذوق الجمالى يتكون من مجموعة من ( حيث تناول هذا البحث عدد من مها2014القزاز 

المهارات الرئيسية التى يتميز كل منها بخصائص معينة وهى مهارة الرؤية الفنية ومهارة ادراك القيم 
التشكيلية ومهارة الحساسية الجمالية ومهارة  التفضيل الجمالى . وسوف يتضح ذلك فى قائمة 

 ( .8قم )مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ملحق ر 
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ومما سبق يتضح ان االهتمام بتنمية مهارات التذوق الجمالى لدى التلميذات وبخاصة لدى تالميذ 
المرحلة االعدادية بصفة عامة وتلميذات الصف الثانى االعدادى بصفه خاصة )عينة البحث( يعد 

 ربية الفنية .قضية تربوية يجب ان تهتم بها المدرسة من خالل المناهج الدراسية وخاصة منهج الت
 ثالثا : النقد الفنى فى التربية الفنية :

مما الشك فيه أن النقد التفسيرى والتحليلى من االمور الهامه فى بناء الثقافة الفنية للتلميذ ألنه يمكن 
من خالله تفسير وتوضيح العمل الفنى ، ومعلم التربية الفنية الحديثة البد ان يكون لديه االلمام 

ات النقد الفنى البناء ، حتى يتمكن من تفسير محتوى العمل الفنى للتلميذات وذلك الكافى بمقوم
إلمداد التلميذات بالوعى الكافى إلدراك محتوى اى عمل فنى ، هذا بجانب اكسابهم القدرة ايجاد نوع 

نقد من التفاعل مع العمل الفنى التى تساعد فى بناء حاسة التذوق الفنى والجمالى لديه ، كما ان لل
الفنى اهمية خاصة فهو يساعد التلميذ على الرؤية الصحيحة لألعمال الفنية ونقد العمل من خالل 
ايضاح مواطن القوة والضعف فى العمل الفنى والعمل على توسيع خبراته عن طريق الممارسة 

 العملية . 
  : اهمية دراسة مفهوم النقد الفنى بالنسبة للتلميذات 
لميذات على اكتساب مهارات التفكير النقدى وفى الوقت نفسه يحررهم النقد الفنى يساعد الت .1

من قيود خبراتهم المحدودة مما يؤدي الى توسيع دائرة المعارف للقيم الفنية والجمالية فى 
 التراث االنسانى .

عندما يتكامل النقد الفنى فى مجال التربية الفنية مع طرق ومهارات التفكير النقدى ، فان  .2
يتخطى حدود  التحليل الجمالى والفنى للعمل الفنى فقط الى افاق ارحب لرؤية التلميذ 

 الواقع والحياه بصوة مكتملة .
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من خالل تحليل ونقد التلميذات ألعمال الفنانين المحليين العالميين المعاصرين او فى  .3
ر الحضارات القديمة فى مجتمعهم والمجتمعات االخرى ، فان ذلك ال يؤدى فقط الى تطوي

قاعدة محتوى التلميذ وحساسيته وايضا رفع مستوى وعيه فى الفن فقط ولكن التفكير بصفه 
 عامة  .

لم يعد دور التربية الفنية مقتصر على ممارسة نشاط تقنى فنى فقط ، بل ان عمليات النقد  .4
اثناء ممارسة النشاط الفنى تمثل تدريبا على عمليات التفكير النقدى من خالل الربط بين 

 خامات واالدوات المناسبة لتحقيق القيم التعبيرية والمفاهيمية وفقا لتصورات التلميذات . ال
 : انواع النقد الفنى 

يوجد العديد من انواع النقد الرئيسية بحيث منها ما يرتبط بتفسير العمل الفنى وانواع اخرى ترتبط 
 ( :215، 2010عماد ابو زيد   بتقديره ، ومنها ايضا له دور تربوى عند تطبيقها وهى كالتالى (

النقد السياقى : وهو يتناول معالجة العمل الفنى ورموزه وموضوعه الفكرى ودلك بتجاوز  .1
العمل الفنى ذاته واالتجاه نحو الحياه مما يساعد على اكتشاف ما تتضمنه االعمال الفنية 

 من اشارات تاريخية او اجتماعية او رمزية تسهم فى تفهم العمل الفنى 
النقد االنطباعى : وهو يتميز بقيمته التعليمية لما يكشف من خالله عن االفكار والمشاعر  .2

والصور الخيالية وما يرتبط بانفعاالت ومشاعر واحاسيس نفسية تثرى من رؤية العمل 
 الفنى مما يشجع على االقبال على ممارسة العمل الفنى بخيال خصب دون تردد .

لنقد الجديد يغلب علية الطابع التعليمى بصورة واضحة نظرا النقد الباطن : وهو يعرف با .3
للبحث الدائم والمستمر للكشف عن المعانى التى يتضمنها االنتاج الفنى ، مما يلف النظر 
الى جماليات يصعب اداركها من السطح الخارجى ، فهو يبحث في عمق العمل الفنى وما 

 يحتويه من تعبير غامض وخفى .
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ى : والنقد فيه يقوم على المالحظة المباشرة لجوانب العمل الفنى واعطاء النقد االستكشاف .4
تقييما اوليا ، بحيث يؤجل مهمة اعطاء الحكم على اساس انه قابل للمزيد من االستكشاف 

 الى ان يكتمل الوصف والتفسير لتحقيق القيم فى الحكم .
ان والعمل الفنى بحيث يثير النقد القصدى : وهو يختص بالجانب النفسى والجمالى عند الفن .5

الناقد من خالله العديد من االسئلة للبحث عن القيمة التى يحققها الفنان من خالل عمله 
 بوصف اداه للتعبير الجمالى .

 : المعارض والمتاحف ودورها فى تثقيف التلميذ فنيا 
 المعارض : .1

لجمالى للتلميذات كما انها تؤكد المعارض هى احد الوسائل التى تساعد على االرتقاء بالذوق الفنى وا
على ذات التلميذ وتزيد من ثقتهم فى انفسهم مما يجعل لديهم الرغبة فى ممارسة الفن ، كما ان 
المعارض تعمل على النهوض بمستوى التربية الفنية من خالل تناولها التجاهات فنية سليمة ، كما 

من تقدم او تتطور ، وبما ان هناك العديد  انها تساعد التلميذات على معرفة ما وصلت اليه المادة
من انواع المعارض المختلفة مثل المعارض الشخصية والمعارض العامة ومعارض االدارات 
المدرسية والمعارض داخل المدرسة ، وفى اقامة المعارض المدرسية فرصة كبيرة للتعرف على 

من خالل تدريب التلميذات على تحمل  المواهب الفنية للتلميذات واكتشافها وتمهيد سبل النجاح لهم
المسئولية ، كما ان للتربية الجمالية التى تعكسها المعارض الفنية دور اساسى فى تكوين شخصية 

 التلميذ المتكاملة وتنمية حواسة ، وزيادة قدرته على مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى .
 المتاحف :     .2

ى واالنسانى والحفاظ عليه وعرضه بهدف التعليم المتحف هو مكان لجمع التراث الطبيع
والثقافة )منظمة المتاحف االمريكية ( ، ومما ال شك فيه ان للمتاحف اهمية كبيرة داخل 
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المجتمعات باعتباره وسيط حضارى لنقل ثقافات الشعوب وحضارتها وافكارها ، حيث تتنوع 
ثقافى والدور التربوى وايضا االدوار التى يقدمها المتحف داخل المجتمع بين الدور ال

 .االجتماعى هذا باإلضافة الى الدور الترفيهى
وحديثا تم ظهور المتحف المدرسى وهو بمثابة متحف دائم بالمدرسة يضم االعمال الفنية الحديثة 
وكذلك بعض االعمال التى تتميز بها البيئة المدرسية او المحافظة التى تنتمى اليها المدرسة وقد 

( ان المتحف مصدر من مصادر 480،  2013يد من الدراسات مثل ) انجى عزيز اكدت العد
التعلم للتلميذات حيث يساعد فى تعزيز مفاهيم فنية ومهارات تعليمية ، كما انها تسعى الى ايجاد 
نشاطات تربوية متنوعة تشتمل على معارض متجولة تصنف ضمن النشاط الطالبى ، هذا باإلضافة 

 ات الحديثة ووسائط التعلم الحية فى مجال التعليم االلكترونى .الى توظيف التقني
ومما سبق يتضح لنا ان االهتمام بتدريس المفاهيم الفنية / التعميمات بكافة أنواعها السابق ذكرها 
لتلميذات المرحلة االعدادية يجب ان يحظى باالهتمام الكافى حتى يكون له االثر االكبر على تنمية 

( ان مستوى مهارات 2003الجمالى والنقد الفنى ، حيث يرى ) جاسم جمعة ،  مهارات التذوق
التذوق الجمالى والنقد الفنى عند التلميذات متوقف على ما تحققه مقررات التربية الفنية فى التعليم 
العام من نمو معارفهم الخاصة بالفن ، وانه من الضرورى االهتمام بمناهج التربية الفنية فى التعليم 

 -انطباعى  –العام بوجود مساحة لدراسة مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى بكافة أنواعه )سياقى 
قصدى ( وسوف يتضح ذلك فى قائمة مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى  –استكشافى  -باطن 

ة فى سلوك ( ، وذلك لالرتقاء بمستوى التلميذات ، ليساعد ذلك فى ترسيخ القيم الجمالي8ملحق رقم )
 التلميذ وتعامله مع االخرين ، وبالتالى االرتقاء بالعالقات االجتماعية داخل المجتمع .
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 المحور الثالث : استيراتيجية الصف المقلوب فى تدريس التربية الفنية .
استراتيجية الصف المقلوب من االستراتيجيات الحديثة التى تهتم بنقل الشرح النظرى الى خارج 

دراسى الستثمار وقت الدراسة فى التطبيق والممارسة وهذا مما يعطى تفاعل اكثر فى الفصل ال
 الفصول الدراسية .

 : مفهوم استراتيجية الصف المقلوب 
تعد استراتيجية الصف المقلوب من االستراتيجيات الفعالة فى تشكيل مدرسة المستقبل التى تكون 

فى عجلة التحول التربوى وذلك باعتبار التكنولوجيا التكنولوجيا فيها هى المحرك االساسى والفعال 
المدخل االساسى بعد الطاقات البشرية فى الحصول على المعارف والعلوم وهذا ما اوصت به دراسة 

 (2013 ،Ball ( ودراسة )2014 ،Butt وتطبيق استراتيجية الصف المقلوب تقوم على انعكاس ، )
مقصودة تهدف الى توظف تكنولوجيا التعليم وغيرها من نظام التعلم التقليدي ، بطريقة منظمة و 

وسائل االتصال الحديثة في توضيح محتوى المقرر الدراسي للتلميذ قبل حضور الحصة الدراسية 
الستغالل وقت التلميذ في الفصل الدراسى للممارسة الفعلية للمعرفة عبر األنشطة التفاعلية ، حيث 

المعلومات ، ومراجعتها، وتحليلها، وتطبيق المفاهيم الخاصة  يبدأ المعلم في توفير فرص لمناقشة
بالدرس تحت إشرافه وتوجيهه ، كما يمكنه بعد ذلك إجراء نقاشات مع التلميذات عن تلك المفاهيم 
والمعلومات . ويبدأ التلميذات بالعمل سواء فردي أو فى مجموعات على ممارسة االنشطة أو 

مما يؤدي إلى توضيح تلك المفاهيم ، واالنطالق بهم من مرحلة  المشاريع داخل الفصل الدراسى ،
الحفظ والتلقين والفهم إلى مرحلة  التحليل ، وتطبيق المعارف المكتسبة ، واإلنتاج تحت إشراف 

( ، ) عبدالسميع و 2017المعلم باإلضافة لتوجيهه ، وتقديم المالحظات في الوقت نفسه ) عزام ، 
 ( .  2017كفافى وفؤاد 
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( الفصول المقلوبة : هو نموذجًا تربويًا حديثا يستخدم العديد من التقنيات 2014ويعرف نجيب )
الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع الفيديو او بعمل 

آخر  الملفات الصوتية او غيرها من الوسائط ، ليطلع عليها التلميذات فى منازلهم او في أي مكان
 باستخدام الكمبيوتر أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللـوحيـة قبل حضور الـدرس .

( بانه عبارة عن نموذج تربوى يهدف الى استخدام التقنيات  494، ص2013وايضا عرفه )خليفة ،
التكنولوجية الحديثة وشبكة االنترنت بشكل يسمح للمعلم بإعداد الدروس عن طريق الملفات الصوتية 

 ومقاطع الفيديو او غيرها من الوسائط التى من الممكن ان يتطلع عليها المتعلم في منزله "   ،
 لماذا استراتيجية الصف المقلوب ؟ 
 الزيادة في عدد التلميذات في الفصل الواحد مما ادى الى ازدحام الفصول . .1
ة استخدام شبكات سرعة التطورات التكنولوجية واتجاه المعلمين والمتعلمين الى استخدام كثر  .2

 التواصل المختلفة .
 طول المقررات الدراسية وضيق وقت الحصة .3
 زيادة اعداد التلميذات داخل الفصل ادى الى زيادة الفروق الفردية . .4
 اضطرار المعلم او التلميذ للتغيب عن الحصة لظروف ما . .5

 مميزات استراتيجية الصف المقلوب :
: ستخدام االمثل للتقنيات الحديثة في مجال التعليمتشجع كال من المعلم والتلميذ على اال .1

التحفيز والتواصل مع المتعلمين في صورة درس مسجل يستمع إليه المتعلمين في أي 
مكان خارج الصف ثم يطبقون ما تعلموه من التسجيل عمليا داخل الصف وبذلك تكون 

 مهام الصف والبيت قد انقلبت وتبادلت األدوار.
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: يكون ذلك من خالل ادماج التلميذات المتعثرين  ات المتعثرين اكاديميااالهتمام بالتلميذ .2
اكاديميا فى العملية التعليمية مما يعطى لهم الثقة فى انفسهم ودافعية اكثر للتعلم وايضا 

 تقليل الفجوة بين التلميذات المتعثرين والتلميذات المتميزين .
 التوافق ومتطلبات العصر الرقمى : .3

افرز جيال مختلفا بحيث نشا فى بيئة مليئة باألجهزة واالدوات التكنولوجية والرقمية  العصر الرقمى
حتى اصبحت من مفردات حياته اليومية ، فاصبح التلميذ بشكل شبهه دائم متصل باإلنترنت من 

 خالل وسائل االتصال المختلفة مثل الهاتف الخلوى او الحاسوب واالجهزة اللوحية .
: وذلك بتقييمه ألدائهم أثناء ممارسة  تقييم مستوى اداء التلميذاتتساعد المعلم على  .4

األنشطة الصفية بتوظيف األسئلة التفاعلية التي يمكن تصميمها باستخدام تطبيقات 
 اإلنترنت. 

: فبداًل من اقتصار دور المعلم على إلقاء  تطوير دور المعلم من ملقنا إلى موجه ومرشد .5
لتلميذات للمعلومات ، تحول دوره إلى موجه ومرشد للتلميذ اثناء المعلومات النظرية وتلقين ا

 ممارسته لألنشطة داخل الفصل .
: وذلك من خالل توظيف األشكال واأللوان  جذب التلميذات وتشويقهم للمادة التعليمية .6

المختلفة والصور الثابتة والمتحركة في تسجيل الدرس بما يخدم المادة التدريسية وهذا 
علم في توضيح معنى المفاهيم الفنية / التعميمات والعبارات بربطها بالصور يساعد الم

 ولقطات الفيديو المعبرة عنها لتثبت في ذهن التلميذات .
استغالل وسائل التكنولوجيا في إزالة الفجوة الموجودة بين الجانب النظري والتطبيقي  .7

ب التطبيقي بإشراف ، وذلك من خالل تخصيص وقت الدرس للجانللمقررات المختلفة 
المعلم . فكثيًرا ما يشتكي التلميذات من فقدانهم للجانب التطبيقى لما يتعلمونه من 
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معلومات نظرية داخل الصفوف ، أما اآلن فيمكن للتلميذ تعلم قواعد المفاهيم الخاصة 
 بالتربية الفنية في البيت عبر تسجيالت المعلم .

لتأكيد الفهم أو تدوين المالحظات فالتلميذ    مرة:يتيح للتلميذات إعادة الدرس أكثر من  .8
أصبح حرا في االستماع إلى الدرس المسجل حيث يستطيع أن يكرره كما يشاء أو يتوقف 
في أي جزء إذا شعر باإلرهاق ويكمل في وقت آخر بعد أن كان مقيًدا بوقت الدرس 

انشغاله بتدوين المحدد ويتحرج من طلب تكرار جزئية من الدرس لسبب من األسباب ك
 جزئية سابقة أو شرود ذهنه في لحظة من اللحظات .

فبداًل من ان يضطر المعلم إلى تكرار نفس الشرح لعدة صفوف ،   توفير وقت اكثر للتعلم: .9
أصبح بإمكانه تسجيل الشرح و استخدامه لعدة سنوات ما دامت يحقق األهداف المطلوبة 

 منه بدقة .
اسبة لقدرات التلميذ من األجهزة التقنية ووسائل التواصل توفير البيئة المحببة والمن .10

: حيث أن التلميذات اصبحوا ال يستطيعون الحياة بدون  االجتماعي في العملية التعليمية
الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية والحواسيب النقالة ووسائل التواصل االجتماعي مثل 

 تمكننا من توظيف كل ذلك في العملية التعليمية .اليوتيوب والفيس بوك ، فهذه االستراتيجية 
، من خالل تقسيم  تساعد استراتيجية الصف المقلوب على زيادة التعلم التعاوني .11

التلميذات في الصف إلى مجموعات وتكليفهم بأنشطة وتطبيقات تنافسية تشجع التلميذات 
 وتدربهم على اكتساب ثقافة العمل الجماعى .

:  ن يتحول مجرد متلقى للمعلومات الى باحث عن مصادر المعلوماتتساعد التلميذ الى ا .12
فيمكنه البحث والرجوع إلى معلومات سبق أن درسها في حصص سابقة ومراجعتها إذا 

 نسيها وكأنه يسمعها مباشرة من المعلم. 
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: وبناء الخبرات تعزز استراتيجية الصف المقلوب مهارة التفكير الناقد و التعلم الذاتي .13
 ات التواصل والتعاون بين التلميذات باألنشطة الفردية والجماعية داخل الفصل ومهار 

 : اهمية استخدام استراتيجية الصف المقلوب فى تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات 
استراتيجية الصف المقلوب من االستراتيجيات التى قد تالئم تعلم المفاهيم الفنية / التعميمات نظرا 

واالساسى للتلميذ حيث تحقق هذه االستراتيجية التوازن بين المستويات المعرفية العليا للدور الكبير 
والدنيا وتهتم بتنمية المستويات العليا من خالل االنشطة المكثفة داخل الفصل تحت اشراف المعلم 

( 2017( ودراسة )اسماعيل ، 2015وهدا ما اكدت عليه العديد من الدراسات منها )الزهرانى ، 
 ( مما يساعده على اتقان تعلم المفاهيم وذلك لألسباب االتية :2015دراسة )الحوسنى ،و 

ادراك المفاهيم الفنية / التعميمات يساعد التلميذ على فهم االعمال الفنية وسهوله قراءتها  -
 وبالتالى االستمتاع بها .

بيقى واستراتيجية الصف تنمية المفاهيم الفنية / التعميمات يحتاج مهارة التدريب النظرى والتط -
 المقلوب تتيح الوقت الكافى لكل متعلم ليصل الى مستوى التحصيل المطلوب .

الصف المقلوب استراتيجية التلميذ له دور اساسى فيها وبالتالى فهيا تساعد على تحسين اداء  -
 التلميذات .

لمسبق من قبل تساعد على تدارك االخطاء التى يقع فيها التلميذات وذلك نتيجة االعداد ا -
 التلميذ .

 تساعد على زيادة االتجاهات االيجابية لدى التلميذات نحو المفاهيم الفنية / التعميمات. -
 بقاء اثر التعلم واحتفاظ التلميذات بالمادة المتعلمة لمد طويله .   -
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ية والبحث الحالى يقتصر على مجموعه من المفاهيم الفنية / التعميمات التى احتواها مقرر الترب
الفنية للصف الثانى االعدادى والتى تم تحديدها بناء على عرض لمنهج التربية الفنية الصف الثانى 
 االعدادى وايضا من خالل مجموعة من اللقاءات مع بعض السادة الموجهين ومعلمى التربية الفنية .

 : تصميم استراتيجية الصف المقلوب 
 ( :161،  2015ددت ) الكحلى مراحل تنفيذ استراتيجية الصف المقلوب كما ح

 : على المعلم ان يختار الموضوع والمحتوى المناسب لقلب التعلم . تحديد الموضوع .1
 : تحليل المحتوى الى مفاهيم ومهارات وحقائق . تحليل المحتوى .2
: يمكن للمعلم تصميم المحتوى المراد قلبه ، او اختيار فيديو تم  تصميم الفيديو التعليمى .3

د مراجعته وتقييمه  والتأكد من مناسبته ألهداف محتوى التعلم ، حيث ان اعداده ، وبع
،  2015عملية انتاج الفيديو بمراحل تصميم التعليم االلكترونى ، وقد حدد الشرمان )

 ( مراحل تصميم الفيديو التعليمى تمر بالخطوات االتية :220
منها : التوضيح ، الشرح ، أو  تحديد الهدف : يستخدم الفيديو التعليمي للعديد من االغراض -

البيان العملي لموضوعات محددة ، لذا يجب تحديد الهدف من استخدام الفيديو بما يحقق 
 اهداف التعلم .

تحديد المحتوى : يختلف المحتوى التعليمى فمنه المقروء والمسموع والمصور ، لذا يجب  -
 تحديد الهدف من استخدام الفيديو التعليمى .

و : تسجيل الفيديو التعليمى يتطلب استخدام تقنيات محددة ، فمن الممكن تسجيل الفيدي -
للمعلم ان يسجل المادة التعليمية بنفسه كما يمكن االستعانة بمتخصص الوسائل التعليمية 

 ، كما يمكن استخدام فيديو تعليمى معد مسبقا .
بحيث يتطلب تحرير  تحرير الفيديو : يجب اخراج الفيديو بشكل يتوافق مع اهداف التعلم ، -

 الفيديو تدقيق ومراجعة وتعديل وتقييم ما يحتويه من مادة علمية .
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نشر الفيديو : يمكن نشر الفيديو للتلميذات بعدة طرق مختلفة اهمها اليوتيوب ، البريد  -
 االلكترونى ، مدونات المواقع والمنصات التعليمية ، البرمجيات .

د رفع المحتوى التعليمى على موقع التفاعل او : بع توجيه استراتيجية الصف المقلوب .4
ارسال الفيديو الى التلميذات ، يتم توجيه التلميذات الى االطالع على الفيديو فى الوقت 

 المناسب لكل تلميذ قبل ميعاد اللقاء فى الحصة الدراسية .
: يتم خالل الحصة تطبيق المعارف والمهارات التى تمت  تطبيق المعارف والمهارات .5

شاهدتها فى الفيديو ، ويقوم المعلم باستخدام انشطة اخرى مختلفة لتعزيز عملية التعلم م
 من خالل الحوار والنقاش وحل المشكالت .

: يمكن تقويم العملية التعليمية باستخدام ادوات مختلفة تجمع بين  تقويم العلمية التعليمية .6
 تبارات والواجبات المنزلية واالبحاث االدوات التقليدية وااللكترونية كأوراق العمل او االخ

 مراحل تنفيذ استراتيجية الصف المقلوب بالنسبة للمعلم والتلميذ : 
( الى اهم المراحل التى يتم بها 96،  2017( و)حسن  199،  2015اشار كل من )الشرمان 

 تنفيد استراتيجية الصف المقلوب :
 سبة للمعلم : اوال : مراحل تنفيد استراتيجية الصف المقلوب بالن

تحديد  –تحديد االهداف السلوكية  –: وفيها يتم اختيار ) المحتوى المناسب  مرحلة التخطيط .1
اختيار الوسيلة  –تحديد المهام واالنشطة داخل الفصل  –المهارات التى يتم تنميتها 

 اختيار اسلوب التقويم المناسب ( .   –التكنولوجية المناسبة 
: اعداد وتقديم المحتوى فى قالب الكترونى مثل الفيديو  ل الصفمرحلة اعداد المحتوى قب .2

 التعليمى او عروض تقدمية تكون متاحة للتلميذات قبل الصف الدراسى .
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: تحديد نوع االنشطة الفردية والجماعية التى سيؤديها  تحديد انشطة التعلم قبل الصف .3
 التلميذات قبل حضورهم للصف الدراسى .

 : حل المشكالت المرتبطة بالحياة اليومية  اثناء الصف تحديد انشطة التعلم .4
 : اعطاء التلميذات تكليفات جديدة استعدادا للدرس الجديد ممارسة االنشطة ما بعد الصف .5
 : وهو التأكد من مدى تحقق االهداف وتقديم التغذية الراجعة  التقويم التكوينى والنهائى .6
حول موضوع الدرس الدى تم إعداده من  ةاعطاء وقت ألسئلة التلميذات فى بداية الحص .7

 قبل المعلم 
 ثانيا : مراحل تنفيد استراتيجية الصف المقلوب بالنسبة للتلميذات :

: يقوم التلميذات باالطالع على موضوع الدرس وهو قراءة مادة علمية او مشاهدة فى المنزل  .1
 الفيديو التعليمى او تجميع صور قبل الحضور الى الحصة .

 لميذات المالحظات واالسئلة اثناء مشاهدة الفيديو التعليمى .يدون الت .2
: يقوم التلميذات بمناقشة المعلم فى االسئلة والمالحظات التى دونوها فى الصف الدراسى  .3

 اثناء المشاهدة .
 : معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقلوب 
 تخلي عنها :تمسك بعض المعلمين بطريقة التدريس التقليدية وعدم رغبتهم في ال .1

وهؤالء من الممكن إقناعهم بذلك من خالل عرض بعض التجارب الحية أمامهم وبيان الفرق بين 
 استخدام استراتيجية الصف المقلوب وبين الطرق التقليدية في التدريس .

 تكاسل التلميذات وانشغالهم عن االستماع للدرس خارج الفصل : .2
عن االستماع للدرس المقرر لهم خارج الفصل مما  قد يحدث احيانا أن يتكاسل بعض التلميذات

يسبب مشكلة داخل الفصل ، إذ أن التلميذ لن يتمكن من المشاركة االيجابية في األنشطة 
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والتطبيقات . وعالج هذا األمر قد يكون سهال، إذ يمكننا تخصيص بعض الدرجات لنشاط التلميذ 
 داخل الفصل .

 ب:عدم توافر اإلنترنت عند جميع الطال .3
ال يلزم توافر اإلنترنت عند كل التلميذات ، إذ يمكن الحصول على الدروس المسجلة مباشرة من 

( المتاحة في المدرسة  Wireless/ Bluetoothحاسوب المعلم أو شبكات االتصال غير السلكي )
 ، أو من أي جهاز آخر.

تطوير طرق عدم قدرة بعض المعلمين عن توظيف استراتيجية الصف المقلوب بمهارة ل .4
 التدريس والتحفيز والتواصل مع التلميذات :

ويمكن تجنب ذلك بإقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتدريب المعلمين على طرق تطبيق 
 استراتيجية الصف المقلوب ، وتطوير مهارات إدارة الصف في ظل هذه االستراتيجية .

عداد الدرس لدى المعلم :عدم توافر األجهزة والبرمجيات الالزمة لتسج .5  يل وا 
قد يعترض بعض المعلمين على تطبيق هذه االستراتيجية بحجة عدم توافر األجهزة والبرمجيات 
عداده ، إال أن األمر أيسر مما يتصور إذ إن كل ما يحتاج إليه المعلم هو  الالزمة لتسجيل الدرس وا 

ف الذكية و يثبت عليه برنامج من جهاز كمبيوتر واحد أو جهاز لوحي أو حتى هاتف من الهوات
 برامج تسجيل الشاشة .

 عدم توافر األجهزة الالزمة عند جميع التلميذات : .6
الكثير من التلميذات هذا العصر أصبح لديهم هوس باقتناء وسائل االتصال الحديثة من هواتف 

ك التنافس بين ذكية وأجهزة لوحية ، فيكاد يكون كل تلميذ لديه أحد هذه األجهزة وساعد على ذل
 الشركات المصنعة لتلك األجهزة مما ساهم في رخص أسعارها . 

 وبعد االنتهاء من عرض االطار النظرى والذى ساعد الباحثة فى اتباع الخطوات العملية 
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 ولإلجابة عن اسئلة البحث والذى يتضح فيما يلى :
 االجابة على أسئلة البحث :

ما المفاهيم الفنية / التعميمات لبحث والذى ينص على ، لإلجابة عن السؤال األول من اسئلة ا
 المناسبة والالزمة لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي ؟ 

 قامت الباحثة بإعداد قائمة المفاهيم باتباع الخطوات التالية . 
أوال : إعداد قائمة بالمفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزمة لتلميذات الصف الثانى 

 ادي وذلك تبعا للخطوات التالية :اإلعد
 مصادر بناء القائمة :  -1

 تحددت قائمة المفاهيم الفنية / التعميمات من خالل المصادر التالية :
عرض ودراسة مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية للصف الثانى االعدادى )الفصل الدراسى  -

 م (2019/2020االول 
ت الصلة بموضوع البحث الحالى ) غادة الدوسرى ، مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ذا -

 (.2010( ، ) عماد ابوزيد ، 2016( ، ) يوسف احمد ، 2018
دراسة قوائم المفاهيم التى تناولتها الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة ) ايمان حسين ،  -

 .طار التجريبى( والتى اتضحت فى وصف القائمة فى اال2019(،) عبير احمد ، 2015
 معرفة خصائص التلميذات فى المرحلة االعدادية واهم احتياجاتهم وميولهم .  -
استطالع رأى الموجهين والمعلمين الخاص بأهمية المادة ، ودقة وضع المفاهيم  -

الفنية/التعميمات وتفعيل تدريسها ومواكبتها للعصر التكنولوجى ودور كل من معلم التربية 
ء على ما ورد فى مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية الفنية والتلميذ في التدريس ، بنا

 ( .5م . ملحق رقم )2019/2020للصف الثانى االعدادى ، الترم األول للعام الدراسى ، 
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استخالص مجموعة من المفاهيم الفنية / التعميمات التى اشتمل عليها منهج التربية الفنية  -
ع التلميذات ، ثم اعداد قائمة تشتمل للصف الثانى االعدادى فى ضوء ما يلزم ويتناسب م

على هذه المفاهيم الفنية / التعميمات ،  وعرضها على مجموعة من السادة المحكمين 
 إلبداء آرائهم فيها لضبطهما .

: فى ضوء ما سبق قامت الباحثة بإعداد قائمة بالمفاهيم الفنية /  الصورة االولية للقائمة .1
( مفاهيم رئيسية 7يذات الصف الثانى اإلعدادي تضمنت )التعميمات المناسبة والالزمة لتلم
( مفهوم فرعى ، تم وضعهم فى قائمة الستطالع اراء 27ثم تقسيم المفاهيم الرئيسية الى )

المتخصصين فيها وذلك حول تحديد المفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزمة 
ة بخطاب تعريف الهدف وايضا لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي ، حيث صدرت االستبان

 المحتوى والمطلوب ابداء الرأى حوله ، وذلك فيما يتعلق باآلتى : 
 مدى مناسبة المفاهيم الفنية /التعميمات لتلميذات الصف الثانى االعدادى . -
 الحكم على سالمة الصياغة . -

ى السادة هذا باإلضافة الى وجود مكان مخصص فى نهاية الجدول إلضافة أي مفاهيم اخرى ير 
 المحكمين أنها مناسبه .

 صدق القائمة )عرض القائمة على المحكمين( : .2
( استاذا متخصصا من 13تم عرض القائمة فى صورتها االولية على المحكمين وعددهم )

المتخصصين فى المناهج والتربية الفنية وذلك للتأكد من صدق القائمة ، ومدى الدقة فى صياغتها 
مفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزمة لتلميذات الصف الثانى االعدادى ومدى شمولها لجميع ال

 ( .2، جدول )
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 ( يوضح نسب اتفاق السادة المحكمين على المفاهيم األساسية والفرعية2جدول )

 
 الصورة النهائية للقائمة : .3

ناك مفاهيم فى ضوء نتائج اراء السادة المحكمين واالقتراحات التى اوصوا بها وجد ان ه
فنية/التعميمات رئيسية غير مناسبة لتلميذات الصف الثانى االعدادى لضعف االمكانيات حاليا تم 

( وهما ) مفاهيم توظيف التكنولوجيا فى الفن ( والتى من الممكن ان تكون مناسبة 2حذفها وعددهم )
لفنية / التعميمات التى لم فى المرحلة الثانوية ، و) مفاهيم االبداع فى الفن ( وهى من المفاهيم ا

( 4( مفاهيم فرعية اخرى مكررة ، واعادة صياغة )4ترتبط بموضوع البحث الحالى ، وحذف عدد )
مفاهيم فرعية اخرى حتى تكون واضحة ، واسفرت نتائج التحكيم بعد اجراء التعديالت والصياغات 

التوصل الى القائمة فى صورتها  السابقة المطلوبة وعرض القائمة مره اخرى على السادة المحكمين ،
 (.7(  مفهوم فرعى ، ملحق رقم )19( مفاهيم اساسية تشتمل على )5النهائية مشتمله على )
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 شرح وتحليل قائمة المفاهيم : .4
( مفهوم فرعى ، حيث اتضح 19( من المفاهيم الرئيسية ، وعدد )5تحددت قائمة المفاهيم فى عدد )

تفاق بين المحكمين على المفاهيم التشكيلية والمفاهيم التقنية من خاللها وقد وردت اعلى نسبة ا
( بينما جاءت المفاهيم المادية فى الرتبة الرابعة بنسبة %100والمفاهيم التعبيرية حيث كانت النسبة )

( ولما لها من اهمية %60( اما المفاهيم الفلسفية جاءت في المرتبة الخامسة واالخيرة بنسبة )80%)
( ، كما اتضح وجود اختالف كبير عن ما هو 2ابقت عليها الباحثة كما اتضح بالجدول ) للتلميذ فقد

موجود بالفعل ضمن منهج الصف الثانى االعدادى ، حيث تم تحديدها بهذا الشكل حتى يتم التأكيد 
على مجموعة من المفاهيم التى ال يؤكد عليها المنهج الحالى مثل مفاهيم )التقنية( وهى الخاصة 

ورة تحقيق وضمان الجودة في االداء الفنى للتلميذ وهذا من متطلبات العصر ، ومفاهيم بضر 
)الفلسفية( وهى التى تساهم في تنمية الجانب النقدى والتحليلى لألعمال الفنية والموضوعات الحياتية 

مفاهيم التى لدى التلميذ ، وهذه المفاهيم مع المفاهيم االخرى بما تتضمنه من مفاهيم فرعية تعد من ال
ال تحظى باالهتمام الكافى داخل الموضوعات التدريسية التى يشتمل عليها المنهج  )عماد ابوزيد ، 

( ، حيث ان تحديدها يسهل على معلم التربية الفنية الوصول الى تحديد المفاهيم ككل بشكل  2010
لتذوق الجمالى والنقد الفنى متوازن لضمان االرتقاء بمستوى التلميذ والوصول به الى تنمية مهارات ا

 واصدار القرار .
ومما سبق يكون قد تم االجابة عن السؤال األول من اسئلة البحث والذى ينص على , ما 

 المفاهيم الفنية / التعميمات المناسبة والالزمة لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي ؟ 
والنقد ما مهارات التذوق الجمالى  ولإلجابة عن السؤال الثانى من أسئلة البحث والذى ينص على ،

 الفنى الالزمة لتلميذات الصف الثانى االعدادى ؟  
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قامت الباحثة بإعداد قائمة تضم مجموعة من مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى بشكل مبدئى وفق 
 الخطوات التالية :

ى لتلميذات الصف : التعرف على اهم مهارات التذوق الجمالى والنقد الفن الهدف من القائمة .1
 الثانى االعدادى .

 :  مصادر بناء القائمة .2
اعتمدت الباحثة فى بناء القائمة على االطالع على المقاييس الخاصة بتحديد المهارات فى الدراسات 

( ، وجلسات حوار مع 2018واالبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث مثل )سماح يس ، 
متخصصين فى التربية الفنية ، هذا باإلضافة الى مقابلة مجموعة من اعضاء هيئة التدريس ال

معلمى التربية الفنية للصف الثانى االعدادى ، وايضا مقابلة موجهى المادة ، وتحليل محتوى منهج 
 مقرر التربية الفنية للصف الثانى االعدادى 

 الصورة االولية للقائمة :  .3
فنى للمهارات الرئيسية هى )مهارات التذوق  ( مجال2اشتملت القائمة فى صورتها المبدئية على )

( 22( من المهارات للتذوق الجمالى و)23( مهارة ، )45الجمالى والنقد الفنى( يندرج تحتها عدد )
 من المهارات للنقد الفنى .

 صدق قائمة المهارات )عرض القائمة على المحكمين( : .4
مناهج وطرق التدريس والتربية الفنية ( من األساتذة المتخصصين فى ال13تم عرض القائمة على ) 

، حيث ابدوا بعض المالحظات التى وضعت فى االعتبار ، وبعد األخذ بتوجهاتهم من اضافة 
 بعض المهارات الفرعية وتعديل بعض بنود القائمة وحذف بنود اخرى أصبحت القائمة كاألتى .

 . )بالنسبة للمجال الفنى ) التذوق الجمالى 
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لمهارات الرئيسية ضمن المجال الفنى الرئيسى )مهارات التذوق الجمالى( ( من ا4تم ادراج ) -
التفضيل الجمالى (  -الحساسية الجمالية  -ادراك القيم التشكيلية  -هى )الرؤية الفنية 

 ويندرج تحت كل مهارة رئيسية  مجموعة من المهارات الفرعية .
 .  ) أما بالنسبة للمجال الفنى ) النقد الفنى 
( من المهارات الرئيسية ضمن المجال الفنى الرئيسى )النقد الفنى( هما )التقويم 2ج )تم ادرا -

 الحكم الجمالى ( ويندرج تحت كل مهارة فرعية مجموعة من المهارات المنبثقة  -
 ( يوضح نسب االتفاق وعدم االتفاق على قائمة المهارات فى صورتها المبدئية3جدول ) .5
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 نه :ويتضح من الجدول السابق أ
بالنسبة للمجال الفنى )التذوق الجمالى والنقد الفنى( تم االتفاق عليهما من السادة المحكمين  -

 ( فتم ادراجها بالقائمة النهائية .%100بنسبة )
الحساسية الجمالية  -اما بالنسبة للمهارات الرئيسية فكال من مهارات ) ادراك القيم التشكيلية  -

( فتمت اضافتها %80ى نسبة اتفاق اعلى من )التفضيل الجمالى( قد حصلت عل -
 -بالقائمة النهائية ، وتعديل بسيط فى صياغة بعض المهارات ، ومهارات )الرؤية الفنية 

( فتم حذف بعض المهارات الفرعية %70الحكم الجمالى ( قد حصلت على نسبة أقل من )
 منها وتعديل لمهارات اخرى قبل اضافتها الى القائمة النهائية .

قامت الباحثة بعرض القائمة مرة اخرى على السادة المحكمين بعد التعديل السابق لمناقشة ما تم 
التوصل اليه فى ضوء نسب االتفاق وعدم االتفاق كما فى الجدول السابق وذلك للتأكد من صدق 

 قائمة المهارات فتم تعديل األتى. 
 . )بالنسبة لمجال ) التذوق الجمالى 
هارات  المنبسقة من المهارة الرئيسية )الرؤية الفنية( وهما )قراءة العمل ( من الم2تم حذف ) -

 تطبيق التكنولوجيا( لصعوبة الجملة وعدم وضوحها . -الفنى
 .  ) أما بالنسبة لمجال ) النقد الفنى 
( من 2( مهارة )تحليل شامل للعمل الفنى ككل( من المهارة الرئيسية )التقويم( و)3حذف ) -

تحديد السمات العامة  -نقد األعمال الفنية للتدريب على التفكير الناقد المهارات هما )
لالتجاهات الفنية فى العمل الفنى( من المهارة الرئيسية )الحكم الجمالى( وذلك لصعوبة 

 العبارة وعدم مالئمتها لمستوى التلميذات وعمرهم الزمنى .
، الى مهارة )االحساس بالقيم تعديل مهارة )حب االستطالع واكتشاف العالقات اللونية(  -

 والعالقات اللونية( . 
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 الصورة النهائية للقائمة : .6
بعد عرض القائمة على السادة المحكمين جاءت نتائج التحكيم بعد اجراء التعديالت والصياغات 
المطلوبة ، فأصبحت قائمة )مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى( فى صورتها النهائية ملحق رقم 

تشتمل على مجالين رئيسيين هما )مهارات التذوق الجمالى و مهارات النقد الفنى( يندرج ( ، 8)
( 22( منها تحت مهارات التذوق الجمالى وتشمل عدد )4( من المهارات ارئيسية ، )6تحتها عدد )

 .، كما فى الجدول االتى( مهارة فرعية 19)ارة رئيسية للنقد الفنى تشمل عدد( مه2مهارة فرعية ، و)
 ( يوضح المهارات الرئيسية والفرعية وعدد كل مهارة فرعية فى صورتها النهائية4جدول )

وبذلك يكون قد تم االجابة عن السؤال الثانى من اسئلة البحث والذى ينص على ، ما مهارات 
 التذوق الجمالى والنقد الفنى الالزمة لتلميذات الصف الثانى االعدادى ؟  
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ما التصور المقترح لتخطيط لثالث من أسئلة البحث والذى ينص على ، ولإلجابة عن السؤال ا
وحدتين تعليميتين من مقرر التربية الفنية تم تدريسهم باستخدام استراتيجية الصف المقلوب 

 لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي ؟ 
 لتخطيط التصور المقترح اتبعت الباحثة عدة خطوات تمثلت فى .

 ن التعليميتين:أوال : تخطيط الوحدتي
 تحديد الوحدتين التعليميتين المناسبتين لموضوع البحث . .1
المجال / المحور الفنى للوحدتين التعليميتين : بعد االطالع على منهج التربية الفنية للصف  .2

الثانى االعدادى ومحتوى الموضوعات واهداف المقرر قامت الباحثة بتحديد الوحدتين 
 التصميم الفنى ( –الفنية  التعليميتين  هما ) الثقافة

تحديد استراتيجية الصف المقلوب فقط كاستراتيجية متبعة فى تدريس دروس الوحدة األولى  .3
 والثانية . 

تحديد المفاهيم الفنية / التعميمات الرئيسية لكل وحدة والمفاهيم الفنية / التعميمات الفرعية  .4
 لكل درس من دروس الوحدتين التعليميتين .

ارات الرئيسية والفرعية )مهارات التذوق الجمالى و مهارات النقد الفنى( للوحدتين تحديد المه .5
 التعليميتين .

مصادر بناء الوحدات : اعتمدت الباحثة فى بناء الوحدتين التعليميتين على توزيع منهج  .6
-2019التربية الفنية للصف الثانى االعدادى للفصل الدراسى االول للعام الدراسى 

 ( . 6لحق رقم )م  ، م2020
 وهى وحدة تعليمية فى الثقافة الفنية عن ) الفن االسالمى (  الوحدة االولى : 
 المفهوم الفنى األساسى : مفهوم تشكيلى  ومفهوم فلسفى  -
 المجال الفنى: مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى . -
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 السالمية ( : وهى وحدة تعليمية فى  التصميم عن ) اعالن عن مصر ا الوحدة الثانية 
 المجال الفنى: مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى .  -
 المفاهيم الفنية / التعميمات األساسية : مفهوم تعبيرى ومفهوم تشكيلى  -

 : يتم تدريس الوحدتين التعليميتين  على مدار شهرين زمن تدريس الوحدتين التعليميتين -7
( دقيقة 45يا ، زمن  كل حصة )( دروس بواقع درس واحد أسبوع8: عدد ) الدروس -

 (.5( دقيقة كما يتضح بجدول )90باجمالى )
 ( يوضح التخطيط لوحدتين تعليميتين يتم تدريسهم وفقا الستراتيجية الصف المقلوب5جدول )
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: وذلك من خالل اعداد مجموعة من الفيديوهات والعروض التقديمية لمحتوى  مصادر التعلم -8
 لتى سوف تدرس للتلميذات .الوحدتين التعليميتين ا

 –ورق كلك  –فرش جواش  –الوان جواش  –ورق كانسون  -: قلم رصاص الخامات واالدوات-9
 صمغ –قاطع ورق  –ورق كانسون ملون  -ادوات هندسية

 ضبط الوحدتين التعليميتين والتأكد من صالحيتهما للتدريس .
بد من ضبطهما والتحقق من مالئمتهما للتدريس بعد االنتهاء من اعداد الوحدتين التعليميتين  كان ال

وذلك بعرضهما على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى المناهج 
وطرق التدريس والتربية الفنية وبعض المعلمين القائمين بالتدريس مقرر التربية الفنية لتلميذات 

التعليمية  والمحتوى و مصادر التعلم واالنشطة  الصف الثانى االعدادى ألبداء الرأي حول األهداف
التعليمية المستخدمة من خالل استراتيجية )الصف المقلوب( وأساليب التقييم وطبيعة المفاهيم 
االساسية المالئمة لتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ، ومدى مالئمتها لتلميذات الصف 

 الثانى االعدادى . 
 تحكيم الوحدات : .1

( من أعضاء هيئة التدريس 1وبعد عرض الوحدتين التعليميتين على مجموعة المحكمين ملحق رقم )
( القائمين 2المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس والتربية الفنية وبعض المعلمين ملحق رقم )

بالتدريس مقرر التربية الفنية لتلميذات الصف الثانى االعدادى الستطالع رأيهم فى الوحدات 
( ، أبدى السادة المحكمين بعض المالحظات 9التدريسية المقترحة والدروس الخاصة بها ملحق رقم )

 التى وضعت فى االعتبار عند اعداد الصورة النهائية للوحدتين التعليميتين بدروسهما مثل :
 تعديل صياغة بعض األهداف السلوكية التى تضمنتها الوحدتين التعليميتين . -
 عدد التكليفات المنزلية الخاصة باستراتيجية الصف المقلوب .التأكيد وزيادة  -
 اعادة ترتيب عناوين بعض الدروس داخل الوحدة . -
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 تعديل بعض األجزاء الخاصة بالنشاط لتتناسب وقدرات التلميذات . -
وبعد تمام التعديالت المطلوبة تم اعداد الوحدتين التعليميتين فى صورتهما النهائية بدروسهم وهما 

 ( .11ق رقم )ملح
 ثانيا :إعداد دليل لمعلم التربية الفنية :

قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم ليسترشد به معلم التربية الفنية عند تدريس الوحدتين التعليميتين  
لتلميذات الصف الثانى االعدادى باستخدام استراتيجية الصف المقلوب حيث يساهم الدليل فيما يلى 

: 
لدور المعلم فى كيفية تطبيق استراتيجية الصف المقلوب فى تدريس يقدم عرضا وافيا  -

الوحدتين التعليميتين ضمن مقرر التربية الفنية ، والذى يحقق األهداف المرجوة فى 
 الدروس .

يساعد هذا الدليل المعلم على مساعدة تلميذات الصف الثانى اإلعدادي على رفع مستوى  -
 و تنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لديهم .التحصيل الدراسي للمفاهيم الفنية 

يتضمن دليل المعلم اإلرشادات والخطوات اإلجرائية التى تساعد فى تدريس محتوى الوحدتين  -
 التعليميتين  ضمن مقرر التربية الفنية )المخطتين( وفق استراتيجية الصف المقلوب .

 و يتكون دليل المعلم من التالي: -
 المقدمة :  -1

يتم من خاللها تعريف المعلم بأهمية استخدام استراتيجية الصف المقلوب التى تساعد فى تنمية 
مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى في تدريس التربية الفنية وبالهدف العام من الدليل وهو 

، ولكي االسترشاد به في تدريس دروس التربية الفنية المخططة باستخدام استراتيجية الصف المقلوب 
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يؤدي دليل المعلم دوره بشكل فعال في توجيه المعلم لتدريس دروس التربية الفنية وفق استراتيجية 
 الصف المقلوب ، البد من اتباع الخطوات اآلتية :

 شرح مبسط الستراتيجية الصف المقلوب ، وكيفية استخدامها . -
 إرشادات وتوجيهات عامة للمعلم . -
 روس التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب .تحديد الخطة العامة لتدريس د -
 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الموضوعات المخططة .  -
 تحديد األهداف العامة لمقرر التربية الفنية واألهداف الخاصة بكل درس . -
 تحليل محتوى الدروس لتحديد المفاهيم الفنية / التعميمات . -
 يجية الصف المقلوب .التخطيط للدروس وفقا السترات -
تحديد مصادر التعلم والخامات لتحقيق االهداف وتعلم المحتوى المناسب لعمر ومستوى  -

 التلميذات .
 تخطيط األنشطة التعليمية .                             -
 تحديد طرق التقويم المناسبة لكل درس . -

 الدروس المقترحة : -2
فقا الستراتيجية الصف المقلوب ، حيث اشتمل كل درس تخطيط دروس الوحدتين التعليميتين و  -

 على التالي :
 األهداف السلوكية الخاصة بالدرس . -أ

مصادر التعلم المستخدمة فى التدريس والتى من الممكن ان يستعين بها التلميذ فى تحضيره  -ب
نين او المواقع الخاصة للدرس مثل التسجيالت الصوتية والمرئية وبنك المعرفة والمواقع التعليمية للفنا

 للمعارض العامة والخاصة والمتاحف .
جراءات تدريس الدروس باستخدام استراتيجية الصف المقلوب . -ج  اعداد سيناريوهات وا 
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 التقويم : حيث يتم توجيه المعلم الستخدام التقويم بمفهومه الشامل القبلي والتكويني. -د
 م لدى التلميذات مع تقديم التغذية الراجعة الفورية .والنهائي ، وذلك لتقويم كافة جوانب التعل

 التكليفات :  -3
وفيها يكلف المعلم تلميذاته بأنشطة يقومون به في المنزل مثل قراءة مادة علمية يمدهم بها او فيديو 
تم اعداده مسبقا من قبل المعلم او جمع نماذج او جمع صور وملصقات تخص موضوع فنى معين 

كه االنترنت او الدخول على مواقع المتاحف العالمية والمحلية والجاليرى الخاص ومعلومات من شب
 ببعض الفنانين.

وقد تم تحديد الدروس من واقع مصفوفة توزيع منهج التربية الفنية الصف الثاني اإلعدادي للعام 
التعليم ( الفصل الدراسى األول ، وفقا لما جاء بموقع وزارة التربية و  2020/  2019الدراسى )

 بجمهورية مصر العربية .
 ثالثا : كراسة نشاط التلميذ :

فى كراسة نشاط التلميذ تم تحديد بعض من مداخل المعرفة التى يستعين بها التلميذ اثناء دراسته 
 لموضوعات التربية الفنية كما يلى :

 تها من المعلم .توفير مادة علمية يقرأها التلميذ معدة من قبل المعلم او من الخارج وتم مراجع .1
 الدخول على بنك المعرفة موقع .2
3. (http://www.damanhour.edu.eg/Dlibrary/Pages/Page.aspx?id=5078 )

 وتحديد بعض المواقع الفرعية المختصة بموضوع الدروس .
الدخول على الجاليرى الخاص لبعض الفنانين فى محاوله للتعرف على اسلوب الفنان  .4

 . والسمات الفنية الخاصة به
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الدخول على مواقع المتاحف المحلية والعالمية مثل متحف الفن المصرى واالسالمى والقبطى 
بالقاهرة ومتحف اللوفر بفرنسا وتحديد اهم واشهر االعمال او اللوحات الفنية الموجودة بهم والتى 

 تخص موضوع الدروس .
ى ينص على , ما التصور وبذلك يكون قد تم االجابة عن السؤال الثالث من اسئلة البحث والذ

المقترح لتخطيط وحدتين تعليميتين فى مقرر التربية الفنية يتم تدريسهم باستخدام استراتيجية 
 ؟  الصف المقلوب  لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي

ما فاعلية التصور المقترح ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث والذى ينص على ، 
المفاهيم الفنية / التعميمات , وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى  للوحدتين على تحصيل

 لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى ؟
 وللتحقق من فاعلية التصور المقترح للوحدتين التعليميتين قامت الباحثة بعدد من الخطوات كالتالى :

ميتين لتحديد وقياس مستوى اعداد اختبار تحصيلى معرفى طبق قبل تدريس الوحدتين التعلي .1
 تحصيل المفاهيم الفنية/التعميمات ، لتلميذات الصف الثانى االعدادى وضبطه .

اعداد مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لتلميذات الصف الثانى االعدادى وضبطه  .2
. 

س مستوى تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى قبل تدريس الوحدتين التعليميتين لتحديد وقيا .3
 تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات لتلميذات الصف الثانى االعدادى.

تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى قبل تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات  .4
 الصف الثانى االعدادى .

 ث( تنفيذ تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات الصف الثانى االعدادى )عينة البح .5
تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى بعد تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات الصف الثانى  .6

 االعدادى .
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تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى بعد تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات  .7
 الصف الثانى االعداد.

ختبار التحصيلى المعرفى الخاص حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لال .8
بالمفاهيم الفنية/التعميمات الذى طبق قبل التدريس وبعد التدريس ولمقياس مهارات التذوق 

 الجمالى والنقد الفنى لتلميذات الصف الثانى اإلعدادي )عينة البحث( .
 ويتم ايضاح الخطوات السابقة فيما يلى :

ل تدريس الوحدتين التعليميتين لتحديد وقياس أوال : اعداد اختبار تحصيلى معرفى يطبق قب
 مستوى تحصيل المفاهيم الفنية/التعميمات , لتلميذات الصف الثانى االعدادى وضبطه .

يهدف االختبار التحصيلى المعرفى الذى يطبق قبل التدريس وبعد التدريس الى قياس فاعلية 
الفنية / التعميمات لدى تلميذات الصف  التصور المقترح للوحدتين التعليميتين على تحصيل المفاهيم

الثانى االعدادى ، وذلك قبل تطبيق تدريس الوحدتين التعليميتين  المقترحتين ، ولقد اتبعت الباحثة 
 لبناء االختبار التحصيلى المعرفى الذى يطبق قبل التدريس وبعد التدريس   الخطوات التالية : 

 الذى يطبق قبل التدريس وبعد التدريس   :بناء مفردات االختبار التحصيلى المعرفى 
 : صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد والصح والخطأ وذلك لألسباب االتية 
 تمتار بسهوله تصحيحها . .1
 تتميز بموضوعية التصحيح وبعد ذاتية المصحح . .2
 شاملة لمحتوى المقرر. .3
 يقل فيها عامل التخمين . .4
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) الوقت ى به التلميذات عند االجابة مثل ر بصورة واضحة ليهتدتم صياغة تعليمات االختبا .5
االجابة عن جميع اسئلة  –عدم اختيار اكثر من بديل لكل سؤال  -المحدد لالختبار

 االختبار ( 
  :  بناء االختبار التحصيلى المعرفى  الذى يطبق قبل التدريس وبعد التدريس 

 تم بناء االختبار وفق الخطوات التالية  :
لهدف من االختبار : هو قياس مستوى التحصيل المعرفى للمفاهيم الفنية  للتلميذات في ا .1

 الوحدتين التعليميتين  من مقرر التربية الفنية للصف الثانى االعدادى .
تحديد ابعاد االختبار : تم تحديد ابعاد االختبار في سته مستويات وفق تصنيف بلوم المعرفى  .2

 التقويم ( –التركيب  –التحليل  -لتطبيق ا –الفهم  -وهى : )التذكر
صياغة مفردات االختبار : تم بناء مفردات االختبار التحصيلى  المعرفى وفق مفردات  .3

( سؤال موضوعى اتسم بالشمولية 50المقرر ، حيث تكونت مفردات االختبار من )
 ( من نوع اختيار من متعدد .25( من نوع صح وخطأ ، )25ووضوح الصياغة ، )

دير درجات التصحيح : تم تقدير الدرجات حيث اعطت االجابة الصحيحة درجة واحدة ، تق .4
 ( درجة 50واالجابة الخاطئة صفر ، بحيث تكون الدرجة الكلية لالختبار هى )

 : صدق االختبار 
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه في صورته االولية على مجموعه من المحكمين من ذو 

السادة اعضاء هيئة التدريس في المناهج وطرق التدريس والتربية الفنية  االختصاص والخبرة من
 وبعض معلمى التربية الفنية وذلك للتأكد من :

 مناسبة االسئلة لمستوى التلميذات .  .1
 ومدى وضوح االسئلة . .2
 سالمة الصياغة اللغوية لألسئلة . .3
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 النظر في طريقة التصحيح ومدى مالئمتها  . .4
 : نتائج التحكيم 
 ى المحكمون بإجراء بعض التعديالت في االختبار هى كالتالى :اوص

 تبسيط صياغة بعض االسئلة لتناسب مستوى تلميذات الصف الثانى االعدادى . .1
 توزيع االجابات الصحيحة لألسئلة بشكل عشوائى . .2

يل وبعد اجراء التعديالت وبناء على اراء السادة المحكمين ووفقا لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم تعد
صياغة بعض االسئلة لغويا لتتناسب ومستوى تلميذات الصف الثانى االعدادى ، وتم اخراج 
االختبار التحصيلى المعرفى الذى طبق قبل التدريس وبعد التدريس في صورته النهائية وبذلك يكون 

 (12االختبار تمتع بصدق المحتوى وصدق المحكمين وهو ملحق  رقم )
 Cronbach’sثبات االختبار من خالل حساب معامل الفا كرونباخ  : تم حساب  ثبات االختبار

Alpha   برون ومعامل جتمان وذلك باستخدام برنامج التحليل  –، وبمعامل ارتباط سيبرمان
 ( .  spssاالحصائى )

 (يوضح حساب ثبات االختبار التحصيلى المعرفى الذى طبق قبل التدريس وبعد التدريس6جدول )

 
مل االرتباط الختبار )الفا كرونباخ وسيبرمان وبرون وجتمان( يتضح تمتع االختبار وبارتفاع معا

 بدرجة ثبات عالية تجعله صحيحا جاهزا للتطبيق الميدانى .
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ثانيا : اعداد مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لتلميذات الصف الثانى االعدادى 
 وضبطه .
 : وصف مقياس المهارات 

 لمقياس من مجالين /محورين اساسيين هما : يتكون هذا ا
 مهارات التذوق الجمالى   -
 مهارات النقد الفنى -
 : خطوات بناء مقياس المهارات 

 اتبعت الباحثة الخطوات االتية إلعداد مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى :
 (8الباحثة ملحق رقم )االستعانة بقائمة مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى المعدة من قبل  -
 االطالع على البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالمهارات الفنية . -
االطالع على المقاييس التى استخدمت من قبل في الدراسات السابقة )ايمن محمد السيد :  -

 (2017،  منير عابدين :  2012، ندى نصر الدين :  2010
 : تصميم واعداد مقياس المهارات 

( مهارة فرعية  ككل كاألتى 41( مهارة رئيسية و )6( مجال /محور و)2قياس على عدد )اشتمل الم
: 

 ( من المهارات الرئيسية تضم 4المجال او المحور االول التذوق الجمالى : وتشمل عدد )
 ( من المهارات الفرعية . 22عدد )

 ( من المهارات ا2المجال او المحور الثاني  النقد الفنى : وتشمل عدد )( 19لرئيسية تضم )
 من المهارات الفرعية . 

 
 



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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 صدق مقياس المهارات : 
بعد عرض المقياس على األساتذة المختصين في مجال التربية الفنية ، بالحساب االحصائى 

 لمهارات المقياس وبنوده للتأكد من صدق المقياس كما يوضح الجدول التالى .
 مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى( يوضح نسب اتفاق المحكمين على مقياس 7جدول )

( محكمين من األساتذة 9يتضح من الجدول السابق أنه تم االتفاق بين السادة المحكمين )
 المتخصصين في المناهج والتربية الفنية على .

 أوال : بالنسبة للمجال /المحور الرئيسى األول )مهارات التذوق الجمالى( :
ؤية الفنية( والمهارة الفرعية الثالثة )الحساسية الجمالية(  والمهارة الرئيسية المهارة الفرعية األولى )الر 

( فتم قبولهم ، أما المهارة الرئيسية الثانية )ادراك %88الرابعة )التفضيل الجمالى( جاءت اكثر من )
 ( فلذلك تم تعديل بعض المهارات الفرعية بها .%80القيم التشكيلية ( جاءت نتيجتها أقل من )
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ثانيا : بالنسبة للمجال /المحور الرئيسى الثانى )مهارات النقد الفنى( : حصلت المهارة الفرعية 
( فتم قبولها ، أما المهارة الرئيسية الثانية )الحكم %88األولى )مهارة التقويم ( على اكثر من)

 ( فلذلك تم تعديل بعض المهارات الفرعية بها .%80الجمالى( جاءت نتيجتها أقل من )
وقد قامت الباحثة باإلبقاء على المهارات الفرعية التى اتفق عليها السادة المحكمين من حيث 

 صالحيتها للمقياس .
  . الصورة النهائية لمقياس المهارات 

بعد عرض مقياس المهارات على السادة المحكمين ، أصبح المقياس بصورته النهائية ملحق  رقم 
سى هما ) التذوق الجمالى والنقد الفنى( ، ويندرج تحتها عدد ( مجال /محور رئي2( مكون من )13)
( مهارة 22( منها تحت مهارات التذوق الجمالى وتشمل عدد )4( من المهارات الرئيسية ، )6)

 ( مهارة فرعية، كما فى الجدول االتى .19( مهارة رئيسية للنقد الفنى تشمل عدد )2رئيسية ، و)
 الرئيسية والفرعية وعدد المهارات الفرعية فى صورته النهائية ( يوضح مقياس المهارات8جدول )
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 : اختيار عينة البحث 
( تلميذه من تلميذات الصف الثانى االعدادى  تم تقسيمهم الى 50تم اختيار عينه البحث من )

 ( 25( تلميذة واالخرى تجريبية وضمت ايضا )25مجموعتين احدهما ضابطة تضمنت )
 لبحث :التصميم التجريبى ل 

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى حيث تم تطبيق ادوات البحث على المجموعتين مجموعه 
 ضابطة ومجموعة تجريبية.

ثالثا : تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى قبل تدريس الوحدتين التعليميتين لتحديد وقياس 
 ى االعدادى.مستوى تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات لتلميذات الصف الثان

 اجراء االختبار التحصيلى المعرفى قبل بدء التدريس : 
( على مجموعتين تلميذات 12تم تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى قبل بدء التدريس ملحق  رقم )

م في زمن 2019/ 2/10الصف الثانى االعدادى )عينة البحث( الضابطة والتجريبية يوم األربعاء 
حديد مستوى تحصيلهم للمفاهيم/ التعميمات الفنية الرئيسية والفرعية وقدره حصة دراسية ، لت

( قبل البدء في تطبيق تنفيذ 7والمستمدة من قائمة المفاهيم الموضوعة من قبل الباحثة  ملحق رقم )
تدريس الوحدتين التعليميتين ، ثم تقييم االختبار وحساب المتوسط واالنحراف المعيارى كخطوة 

 ات قياس مستوى تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات للتلميذات.للتجهيز ضمن خطو 
 ( يوضح نتائج االختبار التحصيلى المعرفى قبل بدء التدريس9جدول )

( التقارب الكبير بين 9يتضح من نتائج تطبيق االختبار التحصيلى قبل بدء التدريس جدول )
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صيلى المعرفى في التطبيق القبلى بين متوسطات درجات ونتائج االنحراف المعيارى لالختبار التح
المجموعتين )الضابطة والتجريبية( لتلميذات الصف الثانى االعدادى التى يمثلن عينة البحث ، 

( يوضح ذلك التقارب مما يؤكد على تكافؤ المجموعتين في تحصيلهم للمفاهيم 1وشكل )
 الفنية/التعميمات قبل التدريس .

ارب الكبير بين متوسطات درجات المجموعة )الضابطة ( مخطط بيانى يوضح التق1شكل )
 والتجريبية( حول المفاهيم الفنية / التعميمات

  
رابعا : تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى قبل تدريس الوحدتين التعليميتين 

 لتلميذات الصف الثانى االعدادى .
 



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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  تنفيذ تطبيق مقياس المهارات قبل بدء التدريس. 

( قبل تدريس الوحدتين 13تم تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ملحق  رقم )
م الفصل الدراسى األول 2020/ 2019التعليميتين لتلميذات الصف الثانى االعدادى للعام الدراسى 

ين م في زمن وقدره حصة دراسية على )عينة البحث( وهما المجموعت2019/ 2/10في يوم األربعاء 
)الضابطة والتجريبية( لتحديد مدى وعيهم لمهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى الرئيسية والفرعية 

( قبل البدء في تطبيق تنفيذ 8والمستمدة من قائمة المهارات الموضوعة من قبل الباحثة ملحق رقم )
لمعيارى كخطوة تدريس الوحدتين التعليميتين ، ثم تقييم المقياس وحساب المتوسط واالنحراف ا

للتجهيز ضمن خطوات تحديد مدى وعى التلميذات لمهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ، حيث 
 أتت نتائج المقياس كما يوضحها الجدول والشكل اآلتيين .

 ( يوضح نتائج تنفيذ تطبيق مقياس المهارات قبل بدء تدريس الوحدتين التعليمتين10جدول )

لنتائج تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى قبل بدء يتضح من الجدول السابق 
( التقارب الكبير بين متوسطات الدرجات ، واالنحراف المعيارى لمقياس 10التدريس جدول )

المهارات في التطبيق القبلى بين المجموعتين )الضابطة والتجريبية( لتلميذات الصف الثانى 
( يوضح ذلك التقارب مما يؤكد على تكافؤ 2ث ، وشكل )االعدادى التى يمثلن عينة البح

 المجموعتين في تحصيلهم لمهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى قبل التدريس .
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( مخطط بيانى يوضح نتائج تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى والتقارب 2شكل )
 يبية(الكبير بين متوسطات درجات المجموعة )الضابطة والتجر 

  
 خامسا : تنفيذ تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات الصف الثانى االعدادى )عينة البحث( 

 . )باستخدام االستراتيجية المعتادة على )المجموعة الضابطة 
  تنفيذ المحتوى التدريسى لنفس الوحدتين التعليميتين للمجموعة الضابطة وذلك بالطرق

ن التعرض الستراتيجية الصف المقلوب بواسطة معلمة المعتادة بنفس زمن التدريس دو 
 الفصل ، االستاذة )نصره ناجى( . 

 . )باستخدام استراتيجية الصف المقلوب على )المجموعة التجريبية 

خطوات تنفيذ التصور المقترح والمخطط للوحدتين التعليميتين للمجموعة التجريبية الخاصة 

 لتدريسيتين المختارتين :باستراتيجية الصف المقلوب للوحدتين ا



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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: قامت الباحثة بتحديد مجال الوحدتين التعليميتين وهما ) الثقافة  مجال الوحدتين التعليميتين -أ

 التصميم الفنى ( –الفنية 

 : وهى وحدة تدريسية فى مجال الثقافة الفنية عن ) الفن االسالمى ( . الوحدة االولى

 بعض عناصر الفن التشكيلى(المفهوم الفنى األساسى : مفهوم تشكيلى )  -

 مفهوم فلسفى ) التدريب على فهم وتحليل وتفسير ونقد بعض                               

 من سمات الفن االسالمى (                             

 المهارة األساسية : مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى . -

 جال التصميم الفنى عن )اعالن عن مصر االسالمية ( .: وهى وحدة تدريسية فى م الوحدة الثانية

 المفاهيم الفنية / التعميمات األساسية : مفهوم تعبيرى ) التعبير عن الفن االسالمى( -

o ) مفهوم تشكيلى ) عناصر الفن التشكيلى 

 المهارة األساسية : مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى . -

تم تدريس الوحدتين التعليميتين  فى  شهر اكتوبر زمن تدريس الوحدتين التعليميتين : ي -ب

 ( .11م جدول )2020-2019ونوفمبر من الفصل الدراسى االول لعام 

( 90( دروس بواقع درس واحد أسبوعيا ، زمن الدرس حصتين بواقع )8الدروس : عدد ) -ج

 دقيقة .
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رفى وتطيبق مقياس ( يوضح بيانات التدريس وموعد تنفيذ االختبار التحصيلى المع11جدول رقم )
 المهارات قبل التدريس وبعده للمجموعتين عينة البحث ) الضابطة والتجريبية(

 
: وذلك من خالل اعداد مجموعة من الفيديوهات والعروض  اعداد المواد التعليمية -د

التقديمية لمحتوى الوحدتين التعليميتين التى سوف تدرس للتلميذات ، حيث تم تسجيل 
( دقيقة او على هيئة 10:  8مقاطع فيديو موجزة تتراوح ما بين )  المحتوى على هيئة

عروض )بوربوينت( مصاحبة بشرح صوتى ، وقد قامت الباحثة بتسجيل مقاطع الفيديو 



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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( وهو Presentation Tubباالستعانة بمعلمة الفصل ومن خالل استخدام برنامج )
يديو الدرس قبل موعد اعطاء برنامج يتيح فرصة تسجيل الصوت والصورة معا ، وتحميل ف

الدرس للتلميذات بأسبوع من خالل خدمة التعلم االلكترونى والجدول التالى يوضح 
 -2019الوحدتين التعليميتين لتلميذات الصف الثانى االعدادى ) الفصل الدراسى االول ( 

 م .2020
 المقلوب : خطوات تنفيذ التدريس فى البيئة التعليمية باستخدام استراتيجية الصف -3

: وذلك من خالل اعداد فيديوهات وبعض العروض التقديمية لمحتوى  انتاج المواد التعليمية -أ
الوحدتين التعليميتين  من مقرر التربية الفنية حيث تم تسجيل بعض الموضوعات مثل 

( دقيقة تشتمل على 10:8موضوع عن الفن االسالمى على هيئة مقاطع فيديو تتراوح بين )
 ينت مصاحب له شرح مفصل .عرض بوربو 

تحميل فيديو الدرس المسجل قبل موعده بأسبوع والمواقع اإللكترونية الخاصة به من خالل  -ب
 . cdمتابعته على شبكة التواصل االجتماعى او من خالل 

 االستعانة بفيلم وثائقى عن الفن االسالمى الموجود على المواقع  -ج
https://www.youtube.com/watch?v=6R1y2rGiKCc 

https://www.dailymotion.com/video/x6v0kjz 
https://www.youtube.com/watch?v=_qc4hzHyl5Q 

 االستعانة بفيلم تسجيلى عن المتحف االسالمى بالقاهرة على الموقع -د
https://www.youtube.com/watch?v=hSAP48kB5EY 

 صور للفنون االسالمية المصرية . -ه
 ة التجريبية من خالل البريد االلكترونى الخاص بهم .التواصل مع التلميذات للمجموع -و
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عمل مقابالت هدفها الحوار والمناقشة مع التلميذات للمجموعة التجريبية فى الموضوعات  -ز
 التى يتم تدريسها.

 االسترشاد بدليل المعلم .-4
تصور له يقوم المعلم باالستعانة واالسترشاد بدليل المعلم المعد من قبل الباحثة )والسابق عرض 

والمادة العلمية متاحة له مطبوعة والكترونية( لتدريس موضوعات دروس الوحدتين التعليميتين 
لتلميذات الصف الثانى االعدادى باستخدام استراتيجية الصف المقلوب للمجموعة التجريبية ، 

ين وتطبيق جميع الخطوات الرئيسية والفرعية التى تضمنها فى االعداد وتنفيذ دروس الوحدت
 التعليميتين  . 

 كراسة نشاط التلميذ : -5
ارشاد التلميذات من خالل كراسة النشاط الى بعض من مداخل المعرفة التى يمكن االستعانة بها 
اثناء تنفيذ دروس الوحدتين التعليميتين مثل االستعانة بالمواقع على شبكة المعلومات الدولية 

 رونيا للطالب :)االنترنت( وهذه المواقع تم اتاحتها الكت
 : بنك المعرفة 

 http://www.damanhour.edu.eg/Dlibrary/Pages/Page.aspx?id=5078  
   : متحف اللوفر بفرنسا 

  https://www.louvre.fr/en 
 : متحف الفن االسالمى 

 https://www.miaegypt.org/ar-eg/museum/collection/Collection 
 : موقع ويكبيديا 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%
D8%A9_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5
%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 : برنامج دليل األثار االسالمية بالقاهرة 
 https://islamicarchaeology.blogspot.com/2013/01/blog-post_1.html 

 س التصميم :  عناصر وأس 
 https://itwadi.com/node/2996 
 http://wiki.kololk.com/wiki10066-fnoon-

%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84
%D9%81%D9%86%D9%8A 

 : كتاب اسلوب التصميم وعناصره 
 https://www.alarabimag.com/books/1339-

%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-
%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87.html 

سادسا : تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى بعد تدريس الوحدتين التعليميتين لتلميذات الصف 
 الثانى االعدادى .

تعليميتين أعيد تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى      بعد االنتهاء من تدريس الوحدتين ال
)االختبار البعدى( والذى يهدف الى قياس فاعلية التصور المقترح على تحصيل المفاهيم الفنية / 

م ، 2019التعميمات لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى فى االسبوع االخير من شهر نوفمبر 
 المجموعة الضابطة والتجريبيةم وذلك على 2019/ 28/11يوم الخميس 
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( لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار التحصيلى 12ويوضح ذلك جدول )
المعرفى الخاص بالمفاهيم الفنية / التعميمات الذى طبق بعد التدريس لتلميذات الصف الثانى 

 االختبار على المجموعتين ( مخطط بيانى لنتائج3االعدادى )عينة البحث( . كما يوضح شكل )
 ( يوضح نتائج تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى الذى طبق بعد التدريس على المجموعتين12جدول )

 
( مخطط بيانى يوضح نتائج تطبيق االختبار التحصيلى المعرفى الذى طبق قبل التدريس 3شكل )

 وبعد التدريس على المجموعتين

 
  



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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 يتضح من الجدول السابق :
حساب دالله الفرق بين متوسطات درجات التطبيقين لالختبار التحصيلى المعرفى الذى طبق قبل ب

-Paired Sample Tتدريس الوحدتين وبعد التدريس وحساب قيمة ) ت ( للعينات المرتبطة ) 
Test  كما في الجدول السابق ، حيث يتضح من نتائج تطبيق االختبار الذى طبق قبل التدريس )

( بين 0،01دريس على المجموعة التجريبية ، وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )وبعد الت
متوسطين درجات تلميذات المجموعة التجريبية في االختبار الذى طبق بعد التدريس لصالح نتائج 
االختبار بعد التدريس وهذا يدل على فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تنمية تحصيل المفاهيم 

 ية / التعميمات لتلميذات المجموعة التجريبية .الفن
 وبذلك يكون تم التحقق من صحة الفرض االول الذى ينص على :

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة ) التى درست باالستراتيجية 
مقلوب ( فى التطبيق المعتادة ( والمجموعة التجريبية ) التى درست باستخدام استراتيجية الصف ال

 لالختبار التحصيلى المعرفى للمفاهيم/التعميمات الفنية لصالح تلميذات المجموعة التجريبية .
سابعا : تطبيق مقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى بعد تدريس الوحدتين التعليميتين 

 لتلميذات الصف الثانى االعداد.
لبحث( وهما المجموعتين )الضابطة والتجريبية( كال على تم تطبيق مقيس المهارات على )عينة ا

م الفصل الدراسى األول 2020/ 2019حدى من تلميذات الصف الثانى االعدادى للعام الدراسى 
م وزمنه حصة دراسية حيث أتت نتائج المقياس كما يوضحها الجدول 2019/ 28/11يوم الخميس 

 ( اآلتيين .4( والشكل)13)
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 نتائج تنفيذ تطبيق مقياس المهارات بعد بدء التدريس( يوضح 13جدول )

 
 ( مخطط بيانى يوضح نتائج تطبيق مقياس المهارات بعد التدريس على المجموعتين4شكل )

  
 يتضح من الجدول السابق :

بحساب دالله الفرق بين متوسطات درجات التطبيقين لمقياس المهارات الذى طبق قبل التدريس وبعد 
( كما في الجدول  Paired Sample T-Testب قيمة ) ت ( للعينات المرتبطة ) التدريس وحسا

( 0،01السابق ، يتضح من نتائج المجموعة التجريبية ، وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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بين متوسطين درجات تلميذات المجموعة التجريبية في في المقياس لصالح نتائج المقياس الذى 
تدريس وهذا يدل على فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات التذوق طبق بعد تنفيذ ال

 الجمالى والنقد الفنى لتلميذات المجموعة التجريبية .
 وبذلك يكون تم التحقق من صحة الفرض الثانى الذى ينص على :

رست يوجد فرق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة الضابطة ) التى د
بالطريقة المعتادة ( والتجريبية ) التى درست الوحدتين التعليميتين باستخدام استراتيجية الصف 
المقلوب ( فى التطبيق لمقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لصالح تلميذات المرحلة 

 التجريبية .  
لتحصيلى المعرفى الخاص ثامنا : حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار ا

بالمفاهيم الفنية/التعميمات الذى طبق بعد التدريس ولمقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى 
 لتلميذات الصف الثانى االعدادى )عينة البحث( .

قامت الباحثة بتطبيق اختبار )ت( لحساب المتوسط الحسابية المعيارية وكذلك المتوسط الحسابى 
لمجموعتين )الضابطة والتجريبية( واالنحراف المعيارى لتحديد داللة الفروق بين للفروق بين ا

متوسطى رتب المجموعتين )الضابطة والتجريبية( وكذلك الفروق المعنوية بين المجموعتين وحساب 
 قيمة )ت( المحسوبة والجدولية من خالل البرنامج االحصائى

 (spss v.25: كالتالى ) 
ى واالنحراف المعيارى لالختبار التحصيلى المعرفى الخاص حساب المتوسط الحساب .1

بالمفاهيم الفنية/التعميمات الذى طبق قبل بعد التدريس حيث جاءت النتائج يوضحها 
 ( اآلتيين .5( والشكل )14الجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار التحصيلى المعرفى الخاص 14جدول )
 لفنية/التعميمات الذى طبق بعد التدريس على المجموعتينبالمفاهيم ا

( مخطط بيانى يوضح نتائج االختبار التحصيلى المعرفى الخاص بالمفاهيم الفنية / 5شكل )
 التعميمات الذى طبق بعد التدريس

 



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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 يتضح من الجدول السابق :

( 19،90( و)9،41وجود فرق كبير في المتوسط الحسابى بين المجموعة الضابطة ) -

 ( .10،49للمجموعة التجريبية بفارق)

 ( .0،05قيمة )ت( المحسوبة اكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة ) -

( وهى اقل من خمسة مما يدل على ارتفاع مستوى المجموعة 0،00الفروق المعنوية جاءت ) -

 التجريبية .

 لضابطة والتجريبية( . ( بين المجموعتين )ا0،05وجود فروق ذات دالله احصائية عند ) -

حساب المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لمقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى  .2

( والشكل 15الذى طبق قبل التدريس وبعد التدريس حيث جاءت النتائج يوضحها الجدول )

 ( اآلتيين .6)

لمعيارى( لتطبيق مقياس ( يوضح النتائج االحصائية )المتوسط الحسابى واالنحراف ا15جدول )

 المهارات )مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى(
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 ( مخطط بيانى يوضح نتائج تطبيق مقياس مهارات6شكل )
 )مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى(

 
 يتضح من الجدول السابق :

( 19،90( و)9،20وجود فرق كبير في المتوسط الحسابى بين المجموعة الضابطة ) -
 ( .10،70موعة التجريبية بفارق)للمج

 ( .0،05قيمة )ت( المحسوبة اكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة ) -
( وهى اقل من خمسة مما يدل على ارتفاع مستوى المجموعة 0،00الفروق المعنوية جاءت ) -

 التجريبية .
 لتجريبية( . ( بين المجموعتين )الضابطة وا0،05وجود فروق ذات دالله احصائية عند ) -



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ
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وكل ما سبق يؤكد على ارتفاع وعى المجموعة التجريبية مما يؤكد وجود فروق في تحصيل 
 المهارات الفنية .

وبذلك يكون قد تم االجابة عن السؤال الرابع من اسئلة البحث والذى ينص على , ما فاعلية 

ات التذوق الجمالى والنقد التصور المقترح على تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهار 

 ؟ الفنى لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى

ما العالقة االرتباطية الناتجة ولإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث والذى ينص على ، 

بعد تدريس التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية / 

مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى تلميذات العينة التجريبية ) تلميذات التعميمات وتنمية 

؟ الذى انبثق عنه الفرض الثالث وهو . توجد عالقة ارتباطية موجبة ناتجة  الصف الثانى االعدادى(

 بعد تدريس وحدتين التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية /

التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف 

 الثانى االعدادى( 

مما سبق عرضه من نقاط رئيسية فى البحث بإطاره النظرى والتجريبى حتى األن ، ومن خالل 

ى االعدادى ، وتطبيق مقياس اجراء الباحثة لالختبار التحصيلى المعرفى على تلميذات الصف الثان

مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ومدى التفاعل بين التلميذات والمعلمة وتحصيلهم لمجموعة من 

المفاهيم الفنية/التعميمات التشكيلية والتعبيرية والفلسفية والتقنية فى الفن ، مما قد نمى لديهم مهارات 
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ين على قراءة وتفسير اعمالهم الفنية واعمال زمالئهم واى التذوق الجمالى والنقد الفنى وجعلهم قادر 

عمل فنى معروض عليهم الى حد ما وبالتالى ان يكون لديهم التصور الذى تقوم به التلميذة بإصدار 

االحكام على االعمال الفنية ونقدها بشكل علمى وموضوعى يتضح من خالله مدى فهمهم للمفاهيم 

 استخدام استراتيجية الصف المقلوب .الفنية التى تم تدريسها لهم ب

 spssفقامت الباحثة بحساب معامل االرتباط )باستخدام معامل ارتباط بيرسون من خالل برنامج 

v.25  بعد تنفيذ تدريس الوحدتين التعليميتين في التربية الفنية للمجموعة التجريبية فقط باستخدام )

الفنية/التعميمات )درجات االختبار التحصيلى استراتيجية الصف المقلوب بين تنمية المفاهيم 

المعرفى( ومقياس مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ، وقد أسفرت نتائج حساب معامل االرتباط 

 ( التالى .  16كما يوضحها جدول )

( يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين تحصيل المفاهيم الفنية/التعميمات وتنمية 16جدول )
 ذوق الجمالى والنقد الفنى بعد التدريس للمجموعة التجريبيةمهارات الت
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( مخطط بيانى يوضح العالقة االرتباطية االيجابية بعد تنفيذ التدريس للمجموعة التجريبية 6شكل )
 بين تحصيل المفاهيم الفنية/التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى  

 
( ، وهى 0،896( السابقين أن قيمة معامل االرتباط بلغت )+ 6) ( والشكل16يتضح من الجدول )

تدل على وجود عالقة ارتباطية موجبة بعد تنفيذ تدريس الوحدتين التعليميتين للتربية الفنية باستخدام 
استراتيجية الصف المقلوب وتحصيل المفاهيم الفنية/التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد 

تلميذات العينة التجريبية )تلميذات الصف الثانى االعدادى( ، بمعنى أن كل تلميذة نمى الفنى لدى 
عندها تحصيل المفاهيم نمى عندها مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى ، كما تشير قيمة معامل 

 ( .0،01ارتباط بيرسون على قوة العالقة االرتباطية حيث انها دالة عند مستوى )
تم االجابة عن السؤال الخامس واألخير من أسئلة البحث والذى ينص على , ما  وبذلك يكون قد

العالقة االرتباطية الناتجة بعد تدريس التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب بين 
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تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى تلميذات 
 لتجريبية ) تلميذات الصف الثانى االعدادى( ؟العينة ا

 وكذلك يكون تم التحقق من صحة الفرض الثالث الذى ينص على :
توجد عالقة ارتباطية موجبة ناتجة بعد تدريس وحدتين التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف 

لجمالى والنقد الفنى المقلوب بين تحصيل المفاهيم الفنية / التعميمات وتنمية مهارات التذوق ا
 لدى تالميذ العينة التجريبية ) تالميذ الصف الثانى االعدادى(

 نتائج البحث :
اظهرت نتائج البحث تحسن ملحوظ في تحصيل تلميذات الصف الثانى االعدادى للمفاهيم  -1

الفنية عند التدريس لهم باستخدام استراتيجية الصف المقلوب ، وقد اتفقت نتائج البحث 
مع نتائج العديد من الدراسات السابقة فى ان استراتيجية الصف المقلوب كانت الحالى 

فاعلة مع التلميذات ، وايضا مراعاة  الفروق الفردية بين التلميذات بشكل اكبر من الطرق 
 ( .  Pedroza, 2013  , Johnson, 2012التقليدية )

راجعة المادة العلمية بالوقت استراتيجية الصف المقلوب اتاحت الفرصة للتلميذات دراسة وم -2
والسرعة التى يحتاجها التلميذ كما تمكنه ايضا من اعادة الدرس عدة مرات حتى يتم الفهم 
، وذلك من خالل المادة العلمية المطلوب منه قراءتها او الفيديوهات التعليمية التى يتم 

ذ الن لديه الحرية اعدادها مسبقا من قبل المعلم ، وهذا يخفف الى حد ما من قلق التلمي
  Bergmann & Sama, 2012في ايقاف او تشغيل شرح المعلم واعادته كيفما يشاء )

. ) 
يقدم هذا البحث مجموعه الخطوات الالزمة لتصميم استراتيجية )الصف المقلوب( بحيث  -3

 يمكن االستعانة بها في اعداد برامج تعليمية مماثلة في المراحل التعليمية االخرى .



 

 سعيد عبد ا / هالة د ذ

 

 

 

 
 

 
 2020يونيو  –العدد الثاني  جامعة المنوفية                                            –مجلة كلية التربية 

232 
 نوال سمير أحمد شرفد/                                                            

الدراسى للمفاهيم الفنية من خالل استخدام استراتيجية الصف المقلوب الى زيادة  التحصيل -4

التفاعل بين التلميذ ومعلم التربية الفنية وخاصة المتعثرين منهم وذلك نتيجة وجود الوقت 

الكافى الذى يسمح للمعلم بمساعدة التلميذات وتوضيح النقاط الغامضة بالنسبة لهم ) 

Rendall, Douglas and Nick 2013  وألنه ومع وجود الفيديو التعليمى ال يمكن )

االستغناء باى حال من االحوال عن دور المعلم وهذا ما وفرته استخدام استراتيجية الصف 

 المقلوب . 

اعطاء الفرصة للتلميذات الذين لديهم انشطة مختلفة داخل او خارج المدرسة لمشاهدة  -5

م الفرصة لذلك مما ساهم على زيادة تحصيلهم الفيديوهات التعليمية كلما سنحت له

 المعرفى والحصول على درجات اعلى .

استخدام استراتيجية الصف المقلوب كان لها اثر كبير في زيادة التحصيل الدراسى للمفاهيم  -6

 الفنية لتلميذات الصف الثانى االعدادى . 

اتسم بالمتعة والبساطة  تدريس الوحدتين التعليميتين باستخدام استراتيجية الصف المقلوب -7

 والتدرج والتتابع في اعطاء المعلومة ، مما ساعد عينة البحث على التعلم بسهولة ويسر.

 التعقيب على النتائج .
مما سبق يتضح ان تدريس منهج التربية الفنية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب ادى الى تقدم 

ات ومهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى لدى ملحوظ فى نمو تحصيل المفاهيم الفنية/التعميم
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تلميذات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة . وهذا وان دل على شئ فانه يدل على ان 

استراتيجية الصف المقلوب اثرها فى تحقيق الهدف منها وهو تنمية تحصيل المفاهيم الفنية / 

 النقد الفنى لدى تلميذات الصف الثانى االعدادى .التعميمات وتنمية مهارات التذوق الجمالى و 

 التوصيات :
 فى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بما يلى :

 اوال : لمخططى مناهج التربية الفنية ومخططيها :
محاولة التركيز فى تدريس مادة التربية الفنية على استخدام طرق واستراتيجيات تدريسية  -1

 ن الطرق واألساليب التقليدية .حديثة ، والبعد بقدر اإلمكان ع
عقد دورات وورش عمل إلعداد برامج تعليمية تقوم على تعليم وتعلم التربية الفنية بكليات  -2

 التربية من خالل استراتيجية الصف المقلوب .
تطوير دليل المعلم لتدريس مادة التربية الفنية ليكون مبنى على تنمية التحصيل للمفاهيم  -3

ذوق الجمالى والنقد الفنى االمر الذى قد يساعد على تنمية المهارات الفنية ومهارات الت
 للوصول الى مرحلة اإلبداع . كما يقدم هذا مجموعة من التوصيات كالتالى .

وضع رؤية وتخطيط لبعض وحدات مقرر التربية الفنية لمسايرة االتجاهات المعاصرة والتى  -4
في تدريس المقررات بشكل عام ومقرر التربية تنادى بتفعيل استخدام االستراتيجيات الفعالة 

 الفنية بشكل خاص 
 ثانيا : المعلمين : 

تنبيه معلمى التربية الفنية بأهمية استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تدريس المفاهيم  -1
الفنية / التعميمات وكيفية تعلمها وفهمها مما قد يساعد في تنمية مهارات التذوق الجمالى 

 نى لدى التلميذات .والنقد الف
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المساهمة في حل مشكالت المعلمين في قيادة الصف والسيطرة علية في جو من الحب  -2
 والمودة

 ثالثا : الموجهين : 
 لفت نظر الموجهين الى اهمية التأكيد على تحديد ودراسة المفاهيم الفنية / التعميمات . -1
، وذلك من خالل إعداد برنامج  ضرورة إعادة النظر فى برامج تدريب معلمين التربية الفنية -2

تدريبى للمعلمين أثناء الخدمة للتدريب على كيفية استخدام استراتيجية الصف المقلوب فى 
تدريس مقرر التربية الفنية ، او الحرص على توظيف المواقع والوسائط المتعددة في 

 التفاعل بين المعلم والتلميذ اثناء االعداد للصف .
 على اتباع استراتيجيات حديثة في التدريس . التأكيد على المعلمين -3
 توفير الموارد المادية للمعلمين ليستفيد منها التلميذات في انتاج االعمال الفنية . -4

 رابعا : الباحثين : 
تناول بحوث اخرى تهتم باالستراتيجيات التدريسية الحديثة والتى يكون للتلميذ والتكنولوجيا دور 

كن ان تساعد التلميذ على اكتساب العديد من المهارات المختلفة وخاصة اساسى فيها والتى من المم
 في مجال تدريس التربية الفنية .

 بحوث مقترحة :
 من الممكن طرح بعض البحوث المقترحة والتى تتمثل فيما يلى :

دراسة فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب لتدريس التربية الفنية على التلميذات  -1
 تياجات الخاصة .ذوى االح

دراسة فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في التربية الفنية على بعض المتغيرات منها  -2
 التفكير الناقد ( للتلميذات بمراحل التعليم المختلفة . –)التفكير االبداعى 
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 المراجع
  ( ، فاعلية الفصول المقلوبة فى عمليتى التعليم والتعلم2015ابتسام مسعود الكحيلى : )  ،

المؤتمر العلمى السنوى الخامس عشر للجمعية المصرية  لتربويات الرياضيات ،مصر، 
 اغسطس . 19 -8

 ( ، فاعلية الفصل المقلوب على تحصيل طالب 2018احمد بن معيص محمد الغامدى :)
الصف الثالث المتوسط فى تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات بمدينة تبوك ،جامعة 

 تربية عن شمس، كلية ال
  ( ، فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في اكتساب 2009أمل محمد محمود محمد :)

بعض المفاهيم الفنية / التعميمات والمهارات االدائية الخاصة بمكمالت المالبس "حقيبة 
 اليد "لدى طالبات المرحلة الجامعية ، مجلة كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة .

  (: تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية بعض المفاهيم 2017اضي محمود ، )أمل عبد الر
والمهارات الفنية الالزمة للمعلمات في تحليل رسومات أطفال الروضة ، كلية رياض 

 األطفال ، جامعة أسيوط .
  ( ، دور المتحف في التنمية الثقافية و التربوية لألطفال العاديين و  2013انجى عزيز :)

ذوي االحتياجات الخاصة : أهمية المتحف كمؤسسة ثقافية و تربوية و تعليمية ، األطفال 
 مجلة االرشاد النفسى ، جامعة عين شمس .

 ( ، مهارات التذوق الجمالى والنقد الفنى كمحتوى معرفى  2003جاسم عبدالقادر جمعه :)
 م والتنمية ، القاهرة لتنميه السلوك الجمالى في التربية الفنية ، مجلة المركز العربى للتعلي

 ( ، اثر تطبيقات الويب 2017خالد جمعان الحسنى الزهرانى :)فى تنمية مهارات النقد  2.0
والتذوق الفنى لدى طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة الباحة ، مجلة العلوم التربوية 

 والنفسية ، المركز القومى للبحوث ، غزة .
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  ( ، كيف يتعلم2006ساوسا ، و ديفيد :)  الم الموهوب. ترجمة وليد السيد أحمد خليفة مراد
. 

  (،فاعلية استخدام 1999صالح الدين عبدالحميد خضر ، محمد حسنى عمر فؤاد االشقر :)
خرائط المفاهيم لتنمية مهارات التدريس للطالب المعلم تخصص تربية فنية واثرها على 

االعدادية ، )تطوير نظم اعداد التحصيل المعرفى واالتجاه نحو المادة لطالبات المرحلة 
المؤتمر العلمى السابع ،كلية التربية ،  –المعلم العربى وتدريبه فى مطلع االلفية الثالثة( 

 جامعة حلوان المجلد الثانى .
 ( ، دار يافا .2009عبدالرحيم ابو الهجاء ، ) ( : القيم الجمالية والتربية ، عمان )االردن 
  ( ، قياس التدوق الجمالى لدى كلية الفنون الجميلة بجامعة 2014محفوظ محمد القزاز : )

 الموصل ، مجلة ابحاث كلية التربية  االساسية ، جامعة الموصل .
  (، 2017مصطفى عبد السميع محمد ، وفاء مصطفى كفافى ، صالح احمد فؤاد : )

ى الرياضيات استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المعكوس لتنمية مهارات التعلم الذاتى ف
 لدى تالميذ المرحلة االعدادية ، المجلة الدولية للتعليم باألنترنت

 ( ، التربية الجمالية بمناهج التعليم لمواجهة القضايا والمشكالت 2001فوزى الشربينى :)
 المعاصرة ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر .

  (، اثر استراتيجية التعلم ال2017فوزى عبد اللطيف الدوخى :) مقلوب على زيادة التحصيل
العلمى لدى الطلبة دوى صعوبات التعلم فى فصول الدمج وتقليل فترات دراستهم فى غرف 

 المصادر ، مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا .
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  (،فاعلية الصف المقلوب فى تنمية التحصيل 2016عادل منير اسماعيل ابو الروس :)
لية التربوية المتخصصة ، كلية التربية جامعة قطر الدراسى واتجاهاتهن نحوه ، المجلة الدو 

. 
 ( ، التعليم المدمج والتعلم المعكوس ، عمان ، دار 2015عاطف ابو حميد الشرمان :)

 المسيرة .  
 ( ، فاعلية توظيف الموديوالت التعليمية فى تدريس 2017عبد العزيز ابراهيم العمرى  : )

اتجاه طالب الصف الثانى الثانوى نحوها ، مادة النحو على زيادة التحصيل الدراسى و 
 مجلة العلوم التربوية ، كلية التربية ، جامعة جنوب الوادى .

  (، مفهوم النقد في التربية الفنية لتنمية مهارة التفكير النقدي ، 2010عماد عبدالنبي  : )
ي الثاني( ، الدول -كلية التربية النوعية جامعة المنصورة المؤتمر السنوي ) العربي الخامس

 كلية التربية جامعة المنصورة .
 ( ،توظيف استراتيجية الفصل المقلوب فى عمليتى التعليم 2015عالء الدين سعد متولى : )

والتعلم ،المؤتمر العلمى السنوي الخامس عشر: تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات 
 يات ، القاهرة .القرن الحادى والعشرين ، الجمعية المصرية لتربويات الرياض

  (، فاعلية استخدام خرائط المفاهيم لتدريس مادة التربية الفنية  2015عصام عبدالرحمن  :)
في تنمية المهارات الفنية واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ، كلية 

 التربية النوعية ، جامعة المنيا 
 ( ،استخدام استراتي2010زينب محمود أحمد على :) جية التعلم لإلتقان في تدريس التربية

الفنية وأثرها على إكساب بعض المفاهيم الفنية / التعميمات لدى تلميذات الصف الرابع 
 االبتدائي، كلية التربية جامعة حلوان .
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  (، فاعلية استخدام استراتيجية قبعات التفكير الست في  2017زينب محمود أحمد على :)
ى التحصيل الدراسي وتنمية القدرات االبتكارية ومهارات الزخرفة تدريس التربية الفنية عل

 اإلسالمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ، كلية التربية ، جامعة سوهاج .
 ( ، تصميم وحدة تعليمية فى التربية الفنية مبنية على طريقة 1995مشيرة مطاوع بلبوش : )

 ة التربية الفنية ، جامعة حلوان تعلم المفاهيم ، رساله ماجستير غير منشورة ، كلي
  ( ، تقنين مقياس المهارات القيادية للراشدين ، عالم التربية ، 2013مريم سعيد رميح : )

 .43المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية ، العدد 
  (، بناء مقياس المهارات الحياتية للتلميذ ، الم 2017منير مصطفى عابدين :) جلة العلمية

 لعلوم التربية البدنية والرياضية ، كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة .
 (  ، فاعلية التعلم المعكوس القائم على التدوين المرئى فى 2015نبيل السيد محمد حسن : )

تنمية مهارات تصميم االختبارات االلكترونية لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة ام القرى ، 
 ( .1( ، المجلد )61دراسات عربية فى التربية وعلم النفس العدد )مجلة 

  (، اثر تعلم النقد الفنى فى تنمية كل من مهارات التذوق 2009ندى نمر مبارك سواركى : )
الجمالى ومهارة االبداع فى مجال التصوير الزيتى لدى طالبات المرحلة االلزامية ، رساله 

 رموك .  ماجستير غير منشورة ، جامعة الي
 ( ، اثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب فى تحصيل 2016هبه عبدالحفيظ عثمان : )

طالبات الصف السابع االساسى فى العلوم واتجاهاتهن نحو العلوم ، رسالة  ماجستير غير 
 منشورة ، كلية التربية ،  جامعة اليرموك ، االردن .

  (، تصميم وحدة2015نسيم بنت محمد على : )  تدريسية مقترحة لمنهج التربية الفنية لتنمية
 المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية ، كلية التربية الفنية ، جامعة ام القرى .
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 ( اثر استراتيجية الفصل المقلوب 2016ياسر عبد الرحيم بيومى ، حسن عوض الجندى : )
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  على تنمية التحصيل الدراسى واالتجاه نحوها وبقاء اثر التعلم

 ( العدد الرابع ، مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا . 64، المجلد )
Retieved 1-12- 2018. from website http: //araedu.journals. ekb.eg  
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